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ABSTRAKT 

Syftet med den här studien är att beskriva hur några specialpedagoger uppfattar och 

reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för inlärning för elever som blir sedda som 

oroliga och stökiga.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som stökiga och oroliga? 

 Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för lärande hos 

de elever som anses vara oroliga och stökiga? 

 Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas utsagor? 

Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun, där resultaten grundar sig i 

intervjuer från en specialpedagog vilken arbetar inom den kommunala grundskolan, en 

specialpedagog i grundsärskolan, 7 specialpedagoger från grundsärskolan och en rektor från 

en friskola. 

Dessa respondenter beskriver situationer och upplevelser utifrån sitt arbete kring begreppet 

”oroliga och stökiga” elever. Resultaten av studien visar att pedagogerna har en liknande syn 

på när och varför oro och stökighet uppstår samt hur den optimala inlärningen bör se ut för 

alla elever. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt hjälper till att lyfta det positiva hos 

eleverna, genom att stärka och motivera eleverna i deras inlärningsprocess. Vi konstaterar att 

resultaten visar att då inlärningen har sin grund i didaktiken, där man ser samband mellan mål 

och undervisningsmetoder, breddas inkluderingsmöjligheterna och vidgar 

normalitetsbegreppet. 

 

Nyckelord: koncentrationssvårigheter, förhållningssätt, pedagogisk miljö, inkludering och 
exkludering, en skola för alla.  
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1 Inledning  

 

 

Till eftertanke 

 

Om jag ska lyckas att föra en människa mot 

ett bestämt mål, måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när hon 

tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå 

mer än vad han gör, men först och främst förstå 

det han förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag 

kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 

inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå att detta med att 

hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa honom. 

 

(Sören Kierkegaard, 1859, ur Synpunkt for min forfattervirksomhed, ur Andersson, 2004, s. 

50). 

 

Dikten ovan visar vikten av att ha en medvetenhet om det egna agerandet i mötet mellan 

människor. Att det är väl värt att sätta sig in i hur en annan människa känner och tänker. Det 

handlar om värdegrunden, hur vi tänker om andra och om oss själva och agerar mot 
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människor utifrån det vi bär med oss i form av erfarenheter och värderingar (Andersson, 

2004). I en klass finns det elever med olika förutsättningar att klara av undervisningen. Många 

är säkerligen de pedagoger i skolan som någon gång stött på de oroliga och stökiga eleverna. 

Dessa kan verka störande för övriga elever och lärare i klassrumssituationen, vilket kan 

innebära att läraren önskar att specialpedagogen plockar ut eleven i mindre grupp (Allodi & 

Fischbein, 2000; Persson, 2008). Då varje elev är unik med olika intressen och fallenhet, ska 

skolans undervisning så långt det är möjligt individualiseras efter individens behov så att han 

eller hon kan inkluderas (Persson, 2008). I Salamancadeklarationen som antogs av FN: s i 

stort sett alla medlemsländer 1994, finns riktlinjer för ”en skola för alla” utformade.  I 

deklarationen understryker man att undervisningen skall ges till alla elever som är i behov av 

särskilt stöd, och att den ska ske utifrån elevens förmåga (Persson, 2008; Nilholm, 2006). Då 

Tideman (i Tideman m.fl., 2004) och Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att 

antalet gråzonsbarn, (de barn som behöver stöd men får för lite), ökar i landets skolor, krävs 

det förändring i skolan. Elever som av olika anledningar har svårt med inlärning och med att 

anpassa sig till skolans miljö, behöver mötas av en lustbetonad undervisning. En sådan 

undervisning har ett heterogent förhållningssätt, där miljön och arbetssätten anpassas till 

elevers olikheter och där elever får chansen att känna sig lyckade (Persson, 2008). Att känna 

trygghet i skolan och att man faktiskt kan tillgodogöra sig undervisningen, blir extra viktigt 

för de elever som på ett eller annat sätt har det svårt i sin hemmiljö (Helldin, 2007). Helldin 

menar dessutom att segregeringen kommer att öka ju fler ”misslyckade” elever vi har i 

samhället. Trots risken med denna segregering och all den pedagogiska och 

specialpedagogiska kunskap som finns, råder det full debatt kring ”rätten att porta stökiga 

elever” (Svenska Dagbladet 14 april, 2009). 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2730457.svd 

Då pedagogerna i skolan har en viktig roll för utvecklingen av en inkluderande skola, har vi 

valt att se närmre på hur några specialpedagoger i grund- och grundsärskolan ska kunna möta 

oroliga och stökiga elever, så att undervisningen så långt det är möjligt gagnar alla.  

 

 

 

 

 

 



 8 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med den här studien är att beskriva hur några specialpedagoger uppfattar och 

reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för inlärning för elever som blir sedda som 

oroliga och stökiga.   

 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som oroliga och stökiga? 

 

Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för lärande hos 

de elever som de ser som oroliga och stökiga? 

 

Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas utsagor?  

 

 

2.3 Frågeområden 

 

De frågeområden som behandlas har utifrån syfte och frågeställningar fokuserat på hur 

intervjuade specialpedagoger och deras kollegor inom grund- och grundsärskola upplever 

oroliga och stökiga elever samt hur skolan rent praktiskt gör för att tillgodose dessa elevers 

behov. Studien vill belysa hur respondenterna beskriver bemötande, miljöer, 

föräldrasamarbete, arbetsmetoder och inkluderingstankar.  
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3 Teoribakgrund    

I bakgrunden beskrivs förutsättningar och synen på oroliga och stökiga elever ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket förklaras närmare under 3.3. För att förstå skolans 

uppdrag beskrivs kortfattat styrdokument, mål och åtgärdsprogram. Bakgrunden behandlar 

sedan synen om normalitet och vad detta skapar för förutsättningar för elever som ses som 

oroliga och stökiga. Bakgrunden avslutar med olika diskurser gällande inkluderingstankar och 

arbetsmetoder. 

 

3.1 Styrdokument 

Persson (2008) och Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, Jakobsson (2004) tar upp 

att olika styrdokument påverkar skolans verksamhet, och att dessa styrs genom nationella 

lagar och riktlinjer. Även de kommunala målen och skolans egna mål och riktlinjer påverkar 

verksamheten i skolan. Enligt författarna tolkas styrdokumentens synsätt och innebörd på 

olika sätt och sker inte alltid såsom regering, riksdag och Skolverk önskar. Enligt Nilholm 

(2006) behöver man se på hur det nationella utbildningssystemet fungerar, för att förstå varför 

skolan ser ut och agerar som den gör. I skollagen (SFS 1985:1 100) beskrivs vilka som har 

rätt till stöd: ”Särskilt stöd skall ges elever som har svårigheter i skolarbetet.”   

De nationellt fastställda styrdokumenten är exempelvis läro-, kurs- och timplan och den 

kommunalt fastställda skolplanen, samt skolans egna arbets- eller verksamhetsplan. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/3440 

 

3.2 Mål och åtgärdsprogram 

Stöd ska ges till de elever som man misstänker inte kommer att nå kunskapsmålen i femte 

respektive nionde året, eller där eleverna av andra orsaker behöver särskilt stöd, enligt 

Grundskoleförordningen (SFS 1997: 599). Heimdahl Mattsson (2006) beskriver i sin studie 

hur kunskapsmålen och de nationella proven medverkat till segregeringen i skolan och att alla 

elever inte når kunskapsmålen.  För att förbättra sina resultat behöver dessa elever mer stöd i 

undervisningen. Som ett led i detta har skolan, i Heimdahl Mattsons studie, konstruerat 

särskilda och mindre grupper för de elever som har svårt med inlärning och koncentration. 

Skolan är då skyldig att upprätta s.k. åtgärdsprogram. Det är ett dokument för en elev i behov 

av särskilt stöd (Persson, 2008). I åtgärdsprogrammen dokumenteras och planeras hur skolan 

ska hjälpa eleven att komma till rätta med sina problem. Persson menar vidare att alltför ofta 

sätts eleven in som ensam bärare i de orsaker då denna inte klarar av skolgången. Dessutom 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/3440
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har skolan inte alltid involverat vårdnadshavare i åtgärdsprogrammen. På grund av detta har 

Skolverket (2008) gett ut Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram. Enligt Skolverket är 

syftet med dessa program att tydliggöra en elevs behov av särskilt stöd. Skolverket menar att 

skolan måste låta elever ha olika förutsättningar för lärande och utveckling. Detta kräver att 

pedagogerna har en bred kunskap om olika metoder. Elevers svårigheter läggs ofta på 

individen och miljön runt eleven tas inte med som en möjlig orsak (Skolverket, 2001). För det 

mesta koncentreras åtgärdsprogrammen på det negativa och beskriver sällan det positiva som 

eleven kan och gör, menar Skolverket. Tydliga åtgärder på kort sikt ökar möjligheter för 

eleverna att nå målen (Skolverket, 2008).  

 

3.3 Normalitet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

För att förstå den här studiens syn på begreppet orolig och stökig, ska den ses ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. I ett sådant perspektiv ses samhällsföreteelser som sociala 

konstruktioner. Människans förutsättningar att leva ett liv utan att störas av sitt 

funktionshinder eller funktionsnedsättning varierar beroende på miljön de vistas i och de 

personer de möter. Individerna i samhället har genom egna erfarenheter och referensramar, 

skapat sig olika uppfattningar och synsätt kring vad som anses normalt respektive onormalt 

(Danermark, 2005; Hyldgaard, 2008). I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas 

handikappet i mötet mellan omgivning och den funktionshindrade Grönvik (2005, refererad i 

Söder, 2005; Larssen, 2008). Tideman (i Tideman m.fl., 2004) tar upp Foucaults tankar, om 

att samhällstrycket gör att avvikaren till sist är tvungen att godta utnämningen som onormal. 

Vad som anses normalt eller avvikande uppkommer genom och i människors tillvaro i 

samhället. Foucault analyserar hur diskurser skapar maktutövning, ”där makt skapas i varje 

ögonblick och i varje relation” (Nilsson, 2008, s.91). Det trovärdiga i diskurserna beror på 

vilken situation individen befinner sig i och hur individen tolkar dess situation (Hyldgaard, 

2008). Nedan följer exempel på hur olika begrepp, modeller, situationer och sammanhang kan 

ses ur ett diskursanalytiskt sätt, med tanken på att en orolig och stökig elev blir 

funktionshindrad på grund av den miljö den befinner sig i.  
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3.4  Funktionshinder och funktionsnedsättning 

Statistiskt sett beskrivs ordet funktionsnedsättning utifrån vad som inte fungerar normalt och 

där handikapp ses lika med en egenskap hos individen (Danermark, 2005; Söder, 2005). 

Danermark menar att ett funktionshinder och funktionsnedsättning skapas, då ett samhälle 

inte är anpassat för en individs kroppsliga nedsättning. Med utgångspunkt ur ett historiskt-, 

medicinskt-, politiskt- och ett rättviseperspektiv, följer en förklaring hur villkoren för de 

funktionshindrade har ändrats under de senaste 300 åren. Under 1700- till 1800-talet ansåg 

man att den funktionshindrade skulle vara självförsörjande så långt det var tänkbar t 

(Förhammar, 2004). Under denna epok bildades ett normalitetskriterium där man 

kategoriserade bildbara och obildbara funktionshindrade, där människors föreställningar av de 

funktionshindrade bestämde vilka yrken som skulle passa beroende på funktionshindrets 

karaktär. De som ansågs klara av att lära sig ett yrke fick chansen att utbilda sig vid de s.k. 

specialskolorna till exempelvis skomakare, skräddare eller pianostämmare. Många arbetade 

också som pigor eller drängar. Majoriteten av de funktionshindrade var under denna tid 

arbetsföra, men i och med industrialiseringen på 1940-talet, minskade de funktionshindrades 

möjligheter till arbete (Förhammar, 2004). Då arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen 

ökade kraven på läs- och skrivkunnighet samt den intellektuella begåvningen, blev vidden av 

funktionshindret bredare Bengtsson Levin & Nelson (2004, refererad i Förhammar, 2004).             

På 1950-talet sågs skolan och klassen spegla ett samhälle i miniatyr och man ville skapa ett 

mer demokratiskt samhälle genom att tillåta variation bland individerna i högre grad. Man 

skapade därför särskolor där de med lätt utvecklingsstörning fick särskild undervisning 

Tideman (i Tideman m.fl., 2004). Tideman beskriver att det under 1980-talet skedde en 

förändring då man gick ifrån den statliga styrningen av undervisningen till att decentralisera 

till kommunal och lokal nivå. Man ville öka friheten kring verksamheternas utformning och 

bedrivning och det förväntades att verksamheterna skulle bli bättre, flexiblare och mer 

kostnadseffektiva. På 1990-talet kommunaliserades särskolorna för att underlätta utvecklingen 

mot ”en skola för alla”. Decentraliseringen av särskolan kan ses som en följd av utvecklingen 

inom handikappområdet med institutionsavveckling och en strävan mot ökad normalisering 

och integrering (a.a.). För att ytterligare förstå perspektivet på ordet funktionshinder och 

funktionsnedsättning beskrivs här den medicinska och sociala modellen.  

 

3.5 Medicinsk/individuell och social modell 

Danermark (2005) beskriver funktionshinder och funktionsnedsättning utifrån två modeller.  
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Den första modellen, medicinska/individuella, har sitt ursprung från 1800-talet. I denna 

modell menar man att grunden till funktionshindret är medicinskt och att individen bör 

anpassa sig efter hur samhället ser ut. Genom olika metoder sker observationer och tester av 

individen för att om möjligt ställa en diagnos. Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att 

diagnoser och problem kommer och går vilket gör att synsätt och värderingar varierar krave n 

för eleverna (Tideman m.fl., 2004). Foucault kritiserar att den medicinska diskursen är 

dominerande i samhället då denna diskurs bildar uppfattningar i samhället om att det 

onormala, (funktionshindret eller handikappet,) ska kompenseras till det normala (Danermark, 

2005). Tideman m.fl. (2004) menar att diskussionen om normalitet påverkas av samhällets 

uppfattningar kring vad som avgör om något uppfattas normalt respektive avvikande i 

samhället. De delar upp några synpunkter enligt följande: utifrån ett statistiskt medelvärde, 

(där betygssystem är ett exempel), vilka värderingar och normer som existerar i samhället och 

vad som är medicinskt normalt förekommande där det onormala kan kompenseras med 

medicinsk behandling. Danermark (2005) menar att diagnoser inte botar, men att de kan 

användas för att hitta en behandling inom det medicinska systemet. Söder (2005) ställer sig 

även han kritisk till det medicinska perspektivet och menar att avvikelser konstrueras genom 

exempelvis ”stämpling” av individer, vilket gör att det är den enskilde som bär på 

funktionshindret. Han menar att diagnostiseringen konstruerar individens avvikelser genom 

att benämna och kategorisera dennes tillkortakommanden. Tideman (i Tideman m.fl., 2004) 

menar att olika grupper genom åren har varit objekt för segregering där åtgärderna för dessa 

skiftat övertid. Stämpling och stigmatisering har länge debatterats pga. den fara för social 

uteslutning som avskiljningen kan ge och man har alltmer börjat ifrågasätta den. Men trots det 

ses det fortfarande vara den avvikande som ska anpassas och rättas till, och inte skolsystemet 

(a.a.). Allodi och Fischbein (2000) ifrågasätter också begreppet ”stämpling”. Allodi och 

Fischbein menar att skolan handlar differentierande då den tänker och agerar utifrån de n 

medicinska/individuella modellen. I denna modell skapar skolan en ”stämpling” genom att 

diagnostisera och avskilja eleverna från den ordinarie klassen (a.a.). De har i sin studie sett att 

föräldrar vars barn står med ena benet i ordinarie grundskola och med det andra i 

grundsärskola, i många fall väljer att avstå särskola då barnet riskerar denna ”stämpling”. Den 

stämpling som särskolan ger eleven kan i framtiden leda till svårigheter med att få arbete. 

Samtidigt kände dessa föräldrar en kluvenhet eftersom deras barn eventuellt missade de 

fördelar och resurser som annars kunde ha erbjudits deras barn i en grundsärskola. Tideman (i 

Tideman m.fl., 2004) nämner även stigmatiseringen och att kategoriseringen av elever i behov 

av särskilt stöd har ökat vilket föranlett särskolans ökade elevintag de senaste åren. Risken är 
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att då elever inte får tillräckligt med stöd i ordinarie skolan och avskiljs på ett eller annat sätt 

hamnar i en social uteslutning, som till största del beror på skolsystemets brister.  För elever 

som inte lyckas i den ordinarie skolan blir särskolan och friskolan det enda alternativet 

(Tideman m.fl., 2004). Tideman menar att den ökande diagnosticeringen i samhället har lett 

till ökande elevantal i särskolan då resurskrävande elever ses som en belastning i den 

ordinarie skolan. De lokala omständigheter som råder, gällande resurser, utrymme och synsätt 

avgör vem som faller inom respektive utom skolans ramar och föräldrarna hamnar i ett 

”förhandlingsspel” då skolan anser att särskolan ses som enda möjlighet till hjälp för deras 

barn. Tideman (i Tideman m.fl., 2004) ställer sig frågan om det kan anses vara ett straff eller 

en förmån att få en särskoleplacering. Alternativet friskola ses också som ett bevis på den 

ordinarie skolans brister och misslyckanden. För de människor som inte har kunnat anpassa 

sig har möjligheten att utföra vissa handlingar varit begränsade. Danermark (2005) menar att 

det är då som funktionsnedsättningen blir handikappande. När det gäller synen på 

funktionsnedsättning och funktionshinder, har det medicinska synsättet, där individen bör 

anpassas efter hur samhället ser ut, varit dominerande. Under de senaste två seklen har 

begreppet funktionshinder gått ifrån att vara en medicinsk personlig egenskap till ett 

personligt attribut (Förhammar, 2004). På 1980-talet skedde ett perspektivskifte. Man började 

motsätta sig den medicinska modellen och anlade ett nytt synsätt på definitionen 

funktionsnedsättning (Danermark, 2005). Ur detta synsätt och med den engelske sociologen 

Mike Olivers arbete, växte den sociala modellen fram. Oliver tog fasta på olika brister i 

miljön som skapar problem för individen (Holmström, 2005, refererad i Danermark, 2005). 

Enligt Olivers modell, uppstår funktionshindret ur en otillgänglig eller inte anpassad miljö. 

Här blir det inte personens egenskaper som blir det mest intressanta, utan personernas 

erfarenheter av ett diskriminerande samhälle (a.a.). Med hjälp av den sociala modellen kan 

skolans stöd till ”elever i behov av särskilt stöd” ses utifrån att man anpassar miljö och 

verksamhet till elevernas behov och förutsättningar. Larssen (2008) menar att en person med 

ett osynligt funktionshinder inte är funktionshindrad om pedagogiken är anpassad. Enligt det 

salutogena perspektivet, som utvecklades av Antonovsky på 1960-70 talet, är det viktigt för 

individens välbefinnande att begripa och kunna påverka sin livssituation. En upplevelse av 

sammanhang gör att tillvaron blir mer meningsfull (Olsson, 2007). Andershed (2005) utgår 

från begreppet normbrytande beteende och menar att det är viktigt att uppmärksamma barn 

med normbrytande beteende redan i tidig ålder. Det finns olika riskfaktorer som kan 

grundlägga ett normbrytande beteende hos barnet, dessa riskfaktorer är viktiga att se och 

förstå i skolan. På individ nivå kan riskfaktorerna grundas i genetiska anlag, där ett 
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utåtagerande beteende kan vara ett inkännande. Andra faktorer som påverkar om barnet har 

eller utvecklar ett normbrytande beteende är relationer i familjen, socioekonomisk status, 

kamrater, lärare, boendemiljö, samhällsstruktur, och normer. Vad skolan sedan har för normer 

och vilken funktion den får för eleven, kan för denne ha en avgörande roll för hur utveckling 

och framtid ter sig. Ett barn som uppvisar ett aggressivt beteende kan lätt uteslutas i 

kamratgrupper som är prosociala (positiva sociala förhållanden) och istället hamna i grupper 

med normbrytande beteenden. Umgänget snarare än beteendet gör att det normbrytande 

beteendet upprätthålls. Då en elev känner ett välbefinnande och att den också får en positiv 

uppmärksamhet i någon aktivitet kommer den med större sannolikhet ägna sig åt den 

aktiviteten igen (a.a.).  

 

3. 6 Inkludering 

Stödet till elever, som är i ”behov av särskilt stöd”, kan ske genom att de exkluderas från 

ordinarie klass eller skola. För att nå målet med inkludering krävs att skolan förändras och har 

sin utgångspunkt i hur miljön anpassas efter elevernas behov (Danermark, 2005; Persson, 

2008). Persson beskriver en modell, vilken han kallar det relationella perspektivet. I denna 

modell är tanken att den specialpedagogiska verksamheten är i interaktion med den övriga 

pedagogiska verksamheten i skolan. Det kan handla om att inte se en enskild person som 

orsak till ett handlande, utan att förändringar i elevens miljö kan påverka dennes 

förutsättningar till att nå mål eller att klara de krav som ställs i skolans värld.     

Iglum (1999) menar att alla elever i skolan har en rättighet att få anpassad undervisning, vare 

sig de får specialundervisning eller inte. För att kunna möta alla elevers olikheter är den 

differentierade undervisningen en förutsättning för att kunskap ska kunnas tas in.  

Helldin (2007) menar att om inkluderingen ska lyckas, behöver individens stöd och åtgärder 

hela tiden analyseras. Analysen är viktig för att undervisningen inte ska bli statisk och för att 

skolan inte ska hamna i kortsiktiga och akuta lösningar. Heimdahl Mattsson (2006) menar att 

skolan har lätt för att se olikheter hos eleverna som ett problem och inte som en tillgång. 

Istället skiljs eleverna ut för att få en lugnare miljö, men också av den anledningen att de inte 

ska hindra utvecklingen hos de elever som är kvar i den ordinarie klassen. För att 

inkluderingen ska lyckas måste skolan forma miljön efter elevens förutsättningar. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) har i sin studie sett att det finns elever som behöver 

särskilt stöd, men som får för lite. I resultatet av deras kvalitativa studie på tio skolor, såg man 

att i hälften av skolorna var orsaken brist på resurser. Andra orsaker var för liten kompete ns 
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hos pedagogerna, att det brast på organisationsnivån eller att eleven inte var villig att motta 

stöd. Vilka var då eleverna som behövde mer? Enligt studien var det de tysta och blyga 

eleverna, men också de utåtagerande och oroliga eleverna. De elever som var oroliga och 

stökiga kom enligt studien i kläm, eftersom skolorna inte klarade av att hitta de 

grundläggande orsaker som gjorde att eleverna hade svårigheter. Det blev istället så att de 

oroliga och stökiga eleverna segregerades för att övriga elever i klassen skulle få det lugnare. 

Enligt studien var inte fler vuxna ett bra alternativ, utan lärarna behövde utmanas i att 

utveckla sin kompetens för att kunna bemöta de oroliga eleverna. Specialpedagogiskt stöd 

innebar vanligtvis att det hjälpte eleven men också att klassen och läraren avlastades. 

Tideman (i Tideman m.fl., 2004) menar att inkluderingen har flera vinster både för elever med 

särskilt behov och också elever utan funktionshinder. Dessa vinster består bland annat av fler 

kunskapsutmaningar samt tillgång till pedagogik som gagnar alla. Större förståelse och 

medkänsla för mångfald och olikheter vilket på sikt leder till ett mindre segregerat samhälle.  

 

3.7  Arbetet med oroliga och stökiga elever 

Det kan finnas olika skäl till varför en elev uppfattas som orolig och stökig. Dessa elever ska 

inte behöva hamna i ett diagnosförfarande för att kunna få stöd och hjälp i sin utveckling 

(Andersson, 2004; Brodin & Lindstrand, 2004). Andershed (2005) tar upp begreppet 

samhällig insats för att stärka och främja positiva faktorer och motverka negativ utveckling i 

populationen. Dessa insatser består oftast av kommunala eller landstingsstyrda projekt eller 

team, såsom Pinocchio och VITS. Teamens insatser ska ske tidigt, vara långsiktiga och 

varaktiga och riktas mot speciella riskfaktorer i stället för att insatserna sker direkt mot det 

normbrytande beteendet. Olsson (2007) trycker på att man i ett specialpedagogiskt perspektiv 

måste granska och ta hänsyn till olika samhällsvillkor som kan vara kopplade till individens 

behov av stöd. Vikten av att stötta familjerna har en väsentlig del i elevens välbefinnande, 

menar Olsson och Andershed.  I socialstyrelsen rapport (SOU, 2002, refererad i Olsson, 2007) 

skriver man att barn med otrygg anknytning bar på mer ilska och hade sämre lydnadsförmåga. 

Denna anknytning kan vara ett uttryck över barns frustration och en möjlig anledning för att 

utveckla koncentrationssvårigheter, utagerande uppförande eller trots. Ett sätt att bryta 

negativa samspel är att skapa goda relationer och ett gott samarbete mellan skola och föräldrar 

(Andershed, 2005; Andersson, 2004; Brodin & Lindstrand, 2004; Iglum, 1999; Larssen, 

2008). Att skolan tänker på att ha en positiv inställning till eleven och dennes familj och att 

formulera sig i positiva ordalag blir extra viktigt då en förälder många gånger känner sig 
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skuldbelagd (Andersson, 2004; Larssen, 2008). Andersson anser att skolorna har lagt ner för 

lite arbete på att få engagerade föräldrar som tar ansvar och som på olika sätt är delaktiga i 

barnens utveckling och skolarbete. För att skapa en mer tillgodosedd föräldrasamverkan är det 

viktigt att lärare informerar föräldrarna hur verksamhetens övergripande mål ser ut. Ju mer 

föräldern förstår verksamheten desto mer delaktig blir föräldern (Andersson, 2004).  Larssen 

(2008) kritiserar att skolan alltför ofta skapar mallar som alla elever sedan ska passa in i och 

förväntar sig att denna mall ska fungera för samtliga elever. Då det i skolan finns stora 

klasser, tungrodd organisation, bristande kompetens och arbetslag som inte utvecklat ett 

gemensamt förhållningssätt får skolan svårare att möta elevers olikheter (Brodin & 

Lindstrand, 2004; Larssen, 2008; Olsson, 2007). Tideman, (i Tideman m.fl., 2004) menar att 

den pedagogiska vikten ska ha elevers olikheter som utgångspunkt, där man skapar relationer 

och förtroende mellan lärare och elev och att lärandet kommer i tredje hand. Skolor som utgår 

från detta har ett mer utpräglat individperspektiv, menar de. Iglum (1999) beskriver 

inlärningen utifrån ett didaktiskt perspektiv, där läraren skall tänka på undervisningens syften 

och tillvägagångssätt och sambandet dem emellan. Didaktiken bör också ompröva tidigare 

lösningar utifrån nya fördjupade kunskaper och lärdomar. För att undvika att undervisningen 

och förhållandet mellan lärare och elev blir alltför statisk behöver man vara självkritisk i sin 

utvärdering (a.a.).  Bråten (1998) beskriver Vygotskij’s tankar om att individens inlärning 

sker i samverkan med andra och att barnet i efterhand fungerar mer självständigt. Denna 

samverkan påverkar dessutom barnets psykosociala välbefinnande. Olsson (2007) poängterar 

att självkänslan och utvecklingen hos eleven påverkas av hur pass läraren tar till vara på 

dennes intressen och upptäckarglädje. Goda förutsättningar för lärande skapas där elevernas 

intressen, glädje och stolthet styrks. Iglum (1999) trycker på vikten av att se hur olika faktorer 

påverkar samspelet mellan lärare och elev. Lärarens attityder och bristande kompetens 

gällande elevers svårigheter och beteende påverkar reaktioner, beslut och handlingar som 

direkt och indirekt påverkar individens självkänsla. Larssen (2008) hävdar att en elev tidigt lär 

sig vem i klassrummet som är lyckad respektive misslyckad, där den som är lugn och kan sitta 

still är vinnaren. Om läraren i sitt förhållningssätt utgick ifrån vad den som lärare kan göra för 

att förstå barnet bättre, skulle mycket hända med elevens självkänsla. Olsson (2007) tar upp 

det kognitiva förhållningssätt som har sitt ursprung från den antike filosofen Sokrates, där 

man utgår från tankesättet att varje människa är unik och att inga människor har identiska 

personligheter. Hur mötet är mellan människor är i detta förhållningssätt ett viktigt perspektiv. 

Vikten av att bygga kring elevers självkänsla har en avgörande del i elevers välbefinnande i 

skolan, (Andershed, 2005). De har i sin sammanställning av forskningsstudier sett att när 
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skolans miljö är bristfällig med dåliga förhållanden mellan lärare och elev och elevens låga 

prestationer, har det en bidragande del i elevens normbrytande beteende. Elevens ambitions- 

och motivationsnivå till inlärning blir lägre då eleven sällan får uppleva positiva känslor under 

sin skoltid (Andershed, 2005; Iglum, 1999; Olsson, 2007). Iglum och Olsson pekar även på att 

det blir viktigt som lärare att tänka på att provokationer, fräckhet och ointresse från elevens 

sida kan bero på dennes rädsla för att misslyckas och frustration över att inte förstå. Om 

pedagoger möter eleven med förståelse, lyhördhet, tydlighet och struktur kan de hjälpa eleven 

att utveckla en självkänsla som blir betydelsefull för välmående och inlärning (Brodin & 

Lindstrand, 2004; Iglum, 1999; Larssen, 2008; Olsson, 2007; Tideman  m.fl., 2004). Detta 

skapas i en atmosfär där man möter eleven där han eller hon är i sin utveckling och försöker 

hitta en balans mellan resultat och utveckling. Genom att ge lugna och ofta upprepade 

förklaringar, får eleven en chans att känna överblick över vad som kommer att ske och vad 

som förväntas av den. Eleven behöver känna att någon accepterar och lyssnar vilket fungerar 

stärkande, samtidigt är det viktigt att den vuxne förklarar att ”jag tycker om dig även om jag 

ibland inte tycker om det du gör” (Iglum, 1999; Larssen, 2008). Med hjälp av individuella 

instruktioner och arbetsscheman, arbetsmaterial som struktureras i lådor eller korgar, 

rörelsemöjligheter i arbetspassen, bildscheman som förklarar vad som ska hända och vilka 

som ska vara med, en rätt att pausa, kan en tydlig struktur skapas (Brodin & Lindstrand, 2004; 

Iglum, 1999; Larssen, 2008; Olsson, 2007). Olsson menar att skolan har tillgång till datorns 

fördelar då det finns program som tränar arbetsminnet, t ex ”Robo-memo”. Belöningssystem 

är något som ovanstående författare tar upp.  Enligt Larssen kan belöningen bestå av att allt 

ifrån att belönas med att göra något eleven tycker om efter avslutat arbete, klistermärken då 

eleven har gjort något bra till att ofta och återkommande berömma det som är bra. Iglum 

(1999) menar att principen med belöningssystemet är att den ska ske i små steg, ske 

omedelbart, ofta förekommande och under lång tid. Man bör dessutom ha i åtanke att 

belöningssystemet även har brister och fungerar för många barn bara för s tunden och i direkt 

anslutning och att så fort man plockar bort belöningen brukar också beteendet falla tillbaka, 

ibland till och med värre än det var innan förstärkningen sattes in. Viktigt blir att den vuxne 

som implementerar belöningen tänker på vad den gällande belöningen ska leda till. Då 

insatser görs för eleven ska de bestå av konstruktiva aktiviteter när barnet exempelvis sitter i 

sin bänk och inte ha som mål att bara kunna sitta still. Belöningssystemets nackdelar bekräftas 

också i Vygotsky’s teorier (Bråten, 1998), där belöningen tar bort elevens fokus på helheten. 

Bråten och Olsson (2007) menar att då skolan bekräftar barns nyfikenhet, lust och glädje över 
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att vilja lära sig, skapas goda villkor för lärande. Vikten av att bygga kring elevers självkänsla 

har en avgörande del i elevers välbefinnande i skolan (Andershed, 2005).   

 

 

4 Metodöverväganden 

4.1 Allmänt om metod 

Trost (2005) beskriver två metoder som man kan använda sig av när det gäller insamlande av 

material till exempelvis en studie; den kvantitativa och den kvalitativa metoden. I den 

kvantitativa metoden insamlas data genom exempelvis statistik och siffror där enkäter är en 

vanlig metod. Om det gäller att fråga sig t ex hur ofta eller hur många, är det den kvantitativa 

metoden som används. Kvalitativ forskning däremot innebär, enligt Trost, att man försöker 

förstå eller att hitta mönster i samhället. En metod för att samla in material är att göra en eller 

flera kvalitativa intervjuer. En sådan intervju utmärks av att man ställer enkla frågor men får 

innehållsrika svar.  Här går det ut på att förstå och tolka de resultat som framkommer. Ur det 

insamlade materialet kan man sedan hitta åsikter, teman och mönster mm. Med den 

kvalitativa intervjun är tanken att man ska försöka förstå hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut (Trost, 2005). Backman (2008) beskriver begrepp som är 

karaktäristiska för det kvalitativa synsättet. I ett av de begreppen, innebörden, intresserar man 

sig för hur individer tänker och agerar utifrån sina egna erfarenheter.   

 

4.2 Metodval  

I den här studien ingår fyra intervjuer enligt den kvalitativa metoden. Metoden ämnar ge svar 

på de frågeställningar som användes vid intervjutillfällena. Den teknik som har valts är 

djupintervju där deltagarna får stor frihet att uttrycka sig spontant. Med dessa intervjuer är 

syftet att undersöka hur specialpedagogerna tänker och agerar i mötet med de oroliga och 

stökiga eleverna. Ett annat syfte är också att se eventuella likheter och mönster i resonemang 

som därefter kan delas in i teman. Intressant blir också vad de intervjuade eventuellt inte delar 

uppfattning om. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Urvalet av skolor till undersökningen gjordes i ett första steg genom att några olika skolors 

kvalitetsredovisningar lästes av författarna på Internet. Orsaken till att vi valde att intervjua 
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specialpedagoger på både grundskola och grundsärskola var att vi ville se det ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv och om det eventuellt kunde bli några skillnader i resultatet 

beroende på vilken skolform som de intervjuade specialpedagogerna arbetade i. Dock var det 

få skolor som vid detta tillfälle valt att lägga ut sin kvalitetsredovisning på hemsidan, vilket 

gjorde att urvalet snabbt minskades ner. I de kvalitetsredovisningar som var tillgängliga, 

väcktes vår nyfikenhet kring skolor som hade grundskola och grundsärskola lokalintegrerade 

och där det i kvalitetsredovisningen gick att utläsa inkluderings- och exkluderings tankar. Vi 

letade också efter om det fanns skolor som hade en klart beskriven idé kring sitt 

förhållningssätt och arbetsmetoder. Ett exempel på detta var, ett ”salutogent förhållningssätt”, 

som enligt skolan innebar att man möter varje elev på ett så positivt sätt som möjligt. Dock 

kunde just denna skolas specialpedagog, på grund av tidsbrist, inte ställa upp för en intervju. 

Ett par av skolorna var, förutom läsning av kvalitetsredovisning, intressanta för författarna 

beroende på att dessa hade ett gott rykte. Då syftet med studien är att se hur några 

specialpedagoger uppfattar och reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för vad som 

benämns som oroliga och stökiga elevers inlärning, valde vi att intervjua specialpedagoger i 

grund och grundsärskola. I andra steget kontaktades rektorer och specialpedagoger på tre 

skolor där grund- och grundsärskola fanns under samma enhet. Kontakterna skedde via mejl 

med ett förklarande brev över vilka vi var och vårt kommande arbete med studien. Den ena 

rektorn hänvisade med telefonnummer till specialpedagogerna på särskolan och grundskolan 

inom samma enhet, där vi också fick ett positivt svar. På en annan skola fick vi positivt svar 

från grundsärskolan, där det erbjöds en gruppintervju med hela arbetslaget. Det blev dock ett 

nej från grundskolan som fanns inom samma enhet, då specialpedagogen hade brist på tid. 

Även den tredje grund- och grundsärskolan som var lokalintegrerade tackade nej i brist av tid. 

Då vi gjort tre intervjuer, en inom grundskolan och två inom grundsärskolan, kände vi att vi 

ville och att vi behövde ytterligare en intervju från en grundskola och som dessutom hade en 

uttalad pedagogisk inriktning. Några kommunala skolor valdes ut, efter liknande sätt som 

ovan, och rektorer och specialpedagoger kontaktades via mejl. Vi riktade dessutom vårt 

intresse mot hur några olika friskolor arbetade. Valet föll på en Ur och skur friskola som via 

sin hemsida beskrev sitt arbetssätt. Det som vi ansåg var attraktivt med det som framkom var 

att de hade metoder och förhållningssätt vilket stämde överens med det vi beskrivit i 

teoribakgrunden. Intervjun på den här skolan blev med rektorn och grundaren av skolan, då de 

inte hade någon anställd specialpedagog. Däremot framkom det under intervjun att skolan 

hade en anställd socialpedagog, vilken inriktade sitt arbete kring kognitivt tänkande.  
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4.4 Genomförande 

Alla respondenter fick själva välja plats för intervjuerna, vilka i alla fyra fall skedde på 

respektive arbetsplats, i ett rum där det var lugnt. Datum och tid för intervjuerna bestämdes 

utifrån intervjuarnas förslag på veckor, därefter fick respondenterna välja datum och tider. En 

respondent frågade om hon kunde få intervjufrågorna innan, för att kunna förbereda sig och 

att spara in på ”dyrbar tid”. Vi beslutade att tacka ja till detta och skickade frågorna via mejl. 

För att likställa intervjuerna med varandra erbjöd vi att skicka intervjufrågorna innan till 

samtliga respondenter. Den första intervjun var med en specialpedagog på en kommunal 

grundskola, kallad pedagog 1. Den andra intervjun var med en specialpedagog på en 

kommunal grundsärskola, kallad pedagog 2. Intervju tre var en gruppintervju med pedagoger 

kallade A-F.  Pedagog A, C, D och F var specialpedagoger, pedagog B var textillärare som för 

tillfället läste specialpedagogik och pedagog E var pedagogassistent men utbildade sig till 

lärare 4-9. Det blev en gruppintervju eftersom det var det enda tillfälle som personerna ifråga 

ansåg sig ha möjlighet att ta emot intervjuarna. Dessutom bedömde vi att en gruppintervju, 

med flera pedagoger samtidigt, skulle kunna stimulera till mer tankar omkring frågorna och 

fler olika perspektiv. Den fjärde intervjun var med rektorn på en privat friskola. Under 

intervjutillfällena användes diktafon för att spela in samtalen. En av intervjuarna ledde 

samtalet genom att ställa frågor, den andra skötte inspelandet och registrerade kroppsspråk 

och röstlägen som kunde vara av intresse inför sammanställandet av materialet. Intervjuarna 

turades om att vara den som ställde frågorna.  

 

4.5 Databearbetning                                                                            

Det insamlade materialet från de olika intervjutillfällena bearbetades genom att de inspelade 

samtalen lyssnades igenom och skrevs ner i en helhet. Därefter plockades delar ut som ansågs 

vara relevanta för den aktuella studien. Respondenternas talspråk kom i viss mån att redigeras 

till en mer läsbar text. Materialet bearbetades genom att vi letade teman eller mönster som 

skapade olika sammanhang. För att förklara studiens ordval gällande ”pedagog” och 

”respondent”, skiftar dessa för att variera språket och för att förtydliga de svar som anges. 

Respondenterna används mer allmänt, medan pedagog brukas för att visa skillnader och 

likheter i svaren. 

 

 

 



 21 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Trost (2005) menar att reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, blir större om intervjuarna ställer 

frågorna på exakt likadant sätt. Det har i den här studien inte skett i alla intervjuer. Det beror 

på att i några av intervjuerna har en del av frågorna ställts på varierade sätt på grund av att 

respondenten redan hade varit inne på det aktuella ämnet. Det kan också bero på att 

följdfrågorna har sett olika ut utifrån respondenternas svar. Det blir därför, enligt Trost, av 

stor vikt för tillförlitligheten att intervjuarna registrerar det som inte sägs, som kroppsspråket t 

ex, för att få en så stor reliabilitet som möjligt. När det gäller validiteten, d.v.s. att få fram det 

vi vill undersöka, har vi låtit utomstående personer kontrollera om frågorna höll en god 

kvalitet. För att studiens resultat ska vara trovärdig bör den vara relevant för studiens syfte 

enligt Trost. Inom specialpedagogiken talar man om trovärdighet för att som läsare kunna 

följa processen. 

 

4.7 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra forskningsetiska huvudkrav: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att syftet av 

studien ska framgå, med samtyckeskravet menas att respondenterna deltar med fri vilja. 

Betydelsen av konfidentialitetskravet är att konfidentialitet ska ges och obehöriga inte ska 

kunna ta del av personuppgifter, med det fjärde kravet, nyttjandekravet, menas att det 

insamlade materialet om enskilda personer bara får användas för forskningsändamål.  

Dessa krav ska forskaren vara väl medveten om i sitt utförande av sin studie, vilket skett i 

denna studie. Respondenterna informerades i förväg via mejl och telefon om vårt C-

uppsatsskrivande, och varför det ansågs att dessa intervjuer var av vikt för den här studien. De 

fick också veta att samtalen skulle anonymiseras så att en identifiering av aktuella pedagoger 

och skola inte kunde ske. Respondenterna deltog alla av fri vilja och upplystes om att de hade 

rätt att avbryta. Alla respondenter fick intervjufrågorna mejlade i förväg.  

 

4.8 Hermeneutisk vetenskapssyn  

Den här studien är inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken bygger på 

inkännande och empati, där man vill förstå och inte bara begripa intellektuellt (Thurén, 2007). 

Thurén menar vidare att människan tänker, upplever och känner på olika sätt och då kan den 

hermeneutiska tolkningsläran vara ett sätt att förstå den andra individen. I det hermeneutiska 

tolkandet förstår man andra människors känslor (empati) just utifrån att vi själva är 
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människor. Vi kan därför sätta oss in i hur andra människor tänker och känner och se in i oss 

själva (introspektion). Människan uppfattar inte verkligheten enbart via våra sinnen, utan 

sinnesintrycken innehåller tolkningar, vår förförståelse. Förförståelsen kommer ur tidigare 

upplevda händelser, erfarenheter och kunskaper som har färgat oss i vad vi tycker om saker 

och ting. Mycket av vårt tyckande har vi med oss från barndomen.  Denna förförståelse 

påverkar sättet som vi ser vår verklighet på. Så gott som allt vi hör, ser, tänker och tycker 

bygger på förförståelse enligt Thurén. En människa har sin förförståelse i ett visst ämne, men 

lär sig under livets gång mer om ämnet ifråga via nya egna upplevelser. Man får ny 

inspiration och fördjupade kunskaper som aldrig blir fullständiga utan är föränderliga. En så 

kallad ”hermeneutisk cirkel” är när teori och praktik, förförståelse och erfarenhet, varvas. 

Thurén skriver att tolkningar där människor förstår andra människor förekommer av naturliga 

skäl mest inom humanvetenskaperna, t ex i historia och litteraturvetenskap men också i 

samhällsinriktade ämnen som sociologi och juridik. ”Förstående” tolkningar är därmed, enligt 

Thurén, hermeneutiska. Den hermeneutiska tolkningen kan dock vara osäker pga. att den kan 

påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse, samt av kontexten, d.v.s. sammanhanget. 

I den här studien används kvalitativa intervjuer som en metod av informationsinsamling.  

Informationen kommer att bearbetas med inspiration av det. I den här studien kommer denna 

inspiration att innebära att vi i bearbetningsprocessen av materialet kommer att försöka att 

förstå vad de intervjuade menar i sina svar. Detta innebär naturligtvis att det endast blir vår 

tolkning, men det är just vad det hermeneutiska synsättet går ut på. Det kan hända att 

tolkningen kan komma att färgas av intervjuarnas egna förförståelse, av våra synintryck, 

stämningen i de olika rummen under intervjuerna, samt på vilket sätt de intervjuade uttryckte 

sig. Alla dessa intryck kommer att samlas ihop och tillsammans med intervjusvaren bilda ett 

sammansatt material som sedan kommer att tolkas och försöka förstås av intervjuarna.  

 

5 Specialpedagogisk relevans  

För att nå ”en skola för alla” kommer skolans specialpedagoger att ha en viktig roll i det 

utvecklande arbetet. Samhället och skolan består av individer med olika förutsättningar. Det 

är viktigt att eleverna får en känsla av att vara värdefulla för att stimulera utveckling och att 

de ska känna glädje i sitt skolarbete (Groth, 2007). För de elever som av olika anledningar 

behöver kämpa mer för att fungera i skolan blir specialpedagogens roll extra viktig. 

Tyngdpunkten i specialpedagogens uppgift ligger i att kartlägga, utreda, utveckla och ha en 

rådgivande roll på skolan. Att tänka långsiktigt är en förutsättning för att få en förändring till 
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stånd. En specialpedagog behöver ha ett fungerande samarbete med skolans övriga personal 

så att alla tillsammans arbetar mot en inkluderande skola (Persson, 2008). Enligt Persson 

(2008) har rektorerna en viktig roll i att låta arbetslagen förfoga över resurser så kompetenser 

utnyttjas på bästa sätt, då gynnas kvaliteten. Detta kräver dock att arbetslagen kan analysera 

orsakssamband bakom elever i behov av särskilt stöd och att specialpedagogens kompetens 

finns att tillgå. Persson menar att det ställs stora krav på lärarna när det gäller anpassning av 

sätt att undervisa på och innehållet i undervisningen. Groth (2007) belyser utredningen SOU 

1999: 63. Där framkommer att en mycket viktig uppgift som specialpedagogiken har är att 

vara drivande i den pedagogiska utvecklingen inom skolan. Det innebär t ex att utbilda och 

handleda personal så att det blir möjligt att möta alla elever och deras olikheter och behov. 

Utredningen visar också att specialpedagogen, förutom att vara pedagog, ska ha det största 

ansvaret för den pedagogiska verksamheten. I Heimdahl Mattssons (2006) studie 

framkommer att skolans olika professioner måste samarbeta för att kunna nå inkludering. Alla 

lärares pedagogiska kunskaper bildar tillsammans med specialpedagogens spetskompetens 

goda möjligheter till detta. Men det förutsätter att arbetet genomsyras av delaktighet, 

flexibilitet och problemlösning. 

 

6 Resultat och tolkning 

6.1 Skolornas pedagogiska inriktning 

På frågan om skolan har någon speciell pedagogisk inriktning, svarar tre av de utvalda 

skolorna att de inte har det. Pedagogerna i gruppintervjun och pedagog 2 menar att de 

”plockar” från olika metoder beroende på vilka metoder de anser ska vara passande för 

eleverna. Pedagog 1 berättar även hon att skolan inte arbetar efter någon speciell inriktning, 

men att de har en metod som de arbetar efter i läs- och skriv, vilken är genomgående för hela 

skolan. Rektor i den privata grundskolan talar med stort engagemang om skolans pedagogiska 

inriktning som är enligt Ur och skurkonceptet. Friluftsliv och upplevelsebaserad inlärning är 

de två ben som deras arbetssätt vilar på. Den upplevelsebaserade inlärningen går ut på att hitta 

lärandeformer där man möter barnen på olika sätt eftersom barn har olika sätt att lära. Mycket 

tid i skolan läggs ute i naturen där inlärning sker genom att man använder sig av drama och 

naturens material i undervisningen, detta sker i steg ett. Förmiddagens övningar sammanställs 

sedan inomhus av lärare och elever tillsammans i steg två. I steg tre får eleverna själva söka 

efter information och skriva ner egna frågor vad de vill lära sig mer av i det aktuella ämnet. 

Steg fyra är en formuleringsfas där eleverna formulerar kunskaperna, kanske i bildform, sist 
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kommer redovisningsfasen i steg fem. I svenska, engelska och matematik jobbar eleverna mer 

individuellt. Rektor berättar att de oroliga eleverna ofta kommer till sin rätt och verkligen kan 

delta fullt ut i de praktiska övningarna. Det är ofta de oroliga eleverna som kommer med 

många idéer och engagemang. 

 

Utan det här gynnar ju elever som behöver uppleva, se, höra, känna, göra.  

 

I gruppintervjun framkommer att arbetet på skolan är hälsofrämjande och att de drar mot 

naturkunskap, teknik och språk, men att detta är i ett projektstadium än så länge. De 

intervjuade berättar att de använder sig av olika sorters pedagogik men att de inte har någon 

speciell inriktning. 

Pedagog 2 säger att de arbetar som en särskola och med det menar den intervjuade att de 

arbetar väldigt individuellt. 

 

Man utgår ju mycket utifrån eleverna, man testar och ser vad som passar vem och fungerar och man plockar 

mycket från här och var… 

 

Här arbetar man inte efter någon speciell inriktning utan man anpassar till varje barn och 

plockar olika metoder som från ett ”smörgåsbord”. Den kommunala grundskolan och 

grundsärskolorna uttalar inte någon specifik pedagogisk inriktning utan hävdar att arbetssätt 

och metoder anpassas efter individens förutsättningar. Då särskolan har högre lärartäthet och 

lägre elevantal kan detta ses i jämförelse med den ordinarie grundskolan där en ensam lärare 

med ett större antal elever får färre möjligheter till individanpassning. Detta dilemma kan 

såsom Persson (2008) beskriver det leda till fler uttryckningar av specialpedagogen för att 

rädda klassrumssituationen. Att knyta samman teori och praktik är av stor vikt för elevernas 

inlärning, uttrycker alla respondenter. Dock använder grundsärskolan och den kommunala 

skolan inte denna didaktiska form systematiskt, utan konstruerar endast vid särskilda tema- 

och utedagar. I resultatet står friskolan som ensam bärare av, att i sin pedagogiska utövning 

utgå från den didaktiska innebörden. Man ser, liksom Iglum (1999) och Bråten (1998) 

förespråkar, på vilket syfte och tillvägagångssätt undervisningen har och sambandet dem 

emellan. De oroliga och stökiga eleverna får möjligheten att lyckas och utmanas i denna 

undervisningsform. 
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6.2 Hur pedagogerna och deras kolleger definierar stökiga och oroliga 

elever 

Vårt val av begreppet stökig elev kommenteras i två intervjuer av de intervjuade. I 

gruppintervjun får vi frågan varför vi valt ett sådant begrepp och rekommenderas att stryka 

det helt eller att välja bort det i vår kommande text. Ordet stökig är ett värdeladdat ord som 

kan upplevas provocerande och en undran kommer från de intervjuade om det är vi studenter 

som upplever att elever kan vara stökiga. Pedagog B sammanfattar sina känslor kring 

begreppet stökig på detta vis: 

 

Tycker man att elever kan vara stökiga, ska man  inte jobba inom det här området, man måste älska dom här 

barna, annars går det inte... 

 

Pedagogen från den privata friskolan tycker att begreppet kan vara svårt att förhålla sig till, då 

det mer beskriver en ram, där det finns de som inte klarar av att hålla sig inom densamma.  

             

Frågan är ju vem som har satt ramen och varför och till vilket syfte? 

 

Samma pedagog menar att om en elev upplevs stökig i skolan, är det för att ramarna är för 

snäva. Att ramarna blir för snäva grundar sig på att den svenska skolan skapar en struktur där 

barnen blir indelade i klasser, i klassrum med egna klassföreståndare. Hon menar att alla barn 

inte passar in i detta, och då läggs ansvaret alltför ofta på barnen. Såsom hennes skola iställe t 

arbetar, menar hon, där tänker man utifrån hur barn lär sig, vilken inlärningsmiljö och 

inlärningsform barn behöver, vilket gör att färre elever upplevs oroliga och stökiga. 

De andra intervjuade reagerar däremot inte alls på ordvalet stökig, utan beskriver en orolig 

och stökig elev utifrån deras vardag. Enligt specialpedagog 1 så brukar hennes kolleger 

beskriva de oroliga och stökiga, som de elever vilka har utåtagerande beteenden, oftast men 

inte alltid har de bokstavsdiagnoser, eller beteende liknande dessa. Specialpedagog 2 uttrycker 

sig om sina utvecklingsstörda elever som att alla hennes elever ingår i begreppet orolig och 

stökig. 

 

Det är ju problem kring allihop. Alla har ju alltså en lindrig utvecklingsstörning, men sedan har ju våra barn 

massa tilläggshandikapp, de också, som ADHD och sådana grejer, eller bara koncentrationssvårigheter. 
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För att gå på särskolan, menar hon, måste man ha en form av utvecklingsstörning och oftast 

har utvecklingsstörningen ett tilläggshandikapp som t ex en bokstavsdiagnos. 

I gruppintervjun framträder även där att grundsärskoleeleverna ofta har en bokstavsdiagnos 

som tilläggshandikapp. Det finns till och med gånger då tilläggshandikappet hos eleven är så 

kraftigt att de har hamnat i särskoleklass, trots att eleven hamnat över 70 i WISC-testet, som 

används i utredningar. Även elever med autismliknande drag men utan utvecklingsstörning 

kunde hamna hos dem i särskoleklassen, påpekar man. Samtalen kring vilka de oroliga 

eleverna är, har alla likheter med varandra. Samtalen kommer att innehålla uppfattningar om 

att de oroliga och stökiga eleverna oftast har bokstavsdiagnosen ADHD eller liknande 

beteenden. Sådana liknande beteenden var elever som uppvisade låg impulskontroll, 

utåtagerande, trots i uppförandet, oro i kroppen, svårigheter att ta in information och sortera 

den, samt oro och ängslan vid nya och främmande situationer. Pedagogerna anser även att de 

tysta eleverna kan uppfattas som oroliga. Pedagog A uttrycker sig såhär: 

 

Just i alla klasser så finns det. Finns det inte ADHD så finns det ADD och det är ju lika besvärligt det, det är ju 

bara det att de sitter still, men de har ju liksom ingen koll. Det är precis lika ”stökigt” här inne (pekar mot 

huvudet) som hos de hyperaktiva barnen. 

 

Pedagog 1 nämner att de oroliga och stökiga eleverna mestadels är de hyperaktiva, eftersom 

det hos hennes kolleger är dessa som uppfattas som ett störande moment i klassrummet. Men 

hos henne så oroade de tysta eleverna precis lika mycket.  

 

Där man inte kan sätta fingret på vad det är. Barn med dysfunktionella familjer och där man inte vet hur dom har 

det psykosocialt. 

 

Det som rektorn uttryckte var att de oroliga eleverna är de som har låg impulskontroll eller 

dåligt arbetsminne. Rektorn menar att det finns barn som har svårt att anpassa sina reaktioner, 

vilket oftast leder till att reaktionerna kommer för snabbt och blir för stora. Dessa 

impulskontroller, menar hon, är svåra att träna bort, men det går att lära sig hantera dem 

tillsammans med en vägledande och förstående vuxen. Pedagog B uttrycker att elever som är 

oroliga inte alltid är utredda. I och med det blir utslagningen större och det blir fler som inte 

klarar vardagen i skolan då de har svårt att göra sig förstådda av alla vuxna. Hennes erfarenhet 

är att det är lätt att lärare blir arga och straffar en elev genom att slänga ut den ur 
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klassrummet. Detta händer just för att läraren inte förstår vad eleven har problem med. Eleven 

själv har inte alltid en uppfattning om vilka deras egna problem är och vad de gjort för fel.  

 

De har ingen insikt. De ser inte alls det här som de vuxna runt håller på att bli tokiga på. Man kan tro att det är 

enkelt att få med sig penna och böcker, men det är inte det. ”Åh Gud, vad var det fö r klassrum v i skulle vara i, 

vad var det vi hade i läxa och vad var det för bok, hur ser den ut?” 

  

De intervjuade upplever att det finns fler oroliga och stökiga elever idag än vad det fanns förr. 

Och det kommer också fram vetenskapliga tankar om varför det var så. Specialpedagog C ha r 

läst en amerikansk studie, vilket hon starkt har tagit till sig. I studien, förklarar hon, påpekade 

man att kvinnor har ett mer stressigt liv idag, och att detta även existerar då kvinnan väntar 

barn. I studien har man enligt henne funderat på om barnet redan som foster blir påverkad av 

moderns stress. Pedagog C tror dessutom att det i framtiden ska bli mer forskning i detta 

ämne. Pedagog A menar att uppmärksamheten kring de oroliga och stökiga barnen har ökat de 

senaste åren, hon uttrycker: 

 

Nu utreder man och funderar på, vad kan det här vara? 

 

Uppmärksamheten gör ju, menar hon, att man ser mer. För ett par år sedan så namngavs 

nästan allting som MBD, men numera har man börjat se nyanser i det och spalta r upp i olika 

neuropsykiatriska funktionshinder. Specialpedagog C menar också att olika syndrom och 

diagnoser dyker upp mer och mer i samhället, tack vare forskningen. Förr sa man att alla barn 

man hade frågetecken kring, hade autism.  

 

Alltså dom har ju alltid funnits men man namngav inte på det sättet förr.  

 

En annan teori som pedagogerna tar fasta på, är att vår värld och framförallt skolan blivit mer 

och mer teoretisk, och att detta påverkar elevens känsloliv både i form av självkänsla och av 

krav. Pedagog E uttrycker: 

 

Alla ungar ska ju kunna så mycket mer det finns ju även stress hos ungar, inte bara hos foster. 

 

Det som framkommer i tre av intervjuerna är vikten av att de som arbetar i skolan i fråga drar 

åt samma håll, att samarbetet är bra och att man för en dialog med varandra.  
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Pedagog 2 tycker att kollegorna på särskolan pratar med varandra väldigt mycket. Det blir 

tydligt att pedagogerna är vana vid att stötta varandra och ge varandra tips och råd.  

 

Ja, men det är ju våran vardag, vi pratar ju såklart jättemycket med varandra, så för oss är det ju inte så speciellt 

att ha de här barnen egentligen, vi är ju så vana vid det. 

 

Rektor säger att deras skolas ”litenhet” förmodligen underlättar för dem att behålla den väl 

förankrade kulturen hos dem, vilket innebär att utgå från eleverna hela tiden och att anpassa 

efter dem. Rektor pratar också om ett inte helt ovanligt synsätt hos andra, som denna kallar 

”annanismen”, vilket skulle betyda att man lägger över ansvaret på någon annan och inte ser 

sitt eget agerande som ett verktyg till förändring. Det är enligt henne inte ok att tänka att 

eleverna ska ”skärpa sig”, eller att en elev inte ”passar” på denna skola. Pedagog 1, som är 

specialpedagog, uttrycker med ett skratt några av sina kollegors syn på de oroliga och stökiga 

eleverna på det här sättet: 

 

De vill väl helst att jag ska komma in med trollspö och förvandla dem! 

  

Ibland kan kollegorna ha svårare att få fram det som är bra och utgå från det positiva. 

Pedagog 1 är en aning kritisk och menar att det händer att lärare ser problemet i eleven. Att 

använda ”förstärkare” och lyfta fram elevens goda sidor är något som är svårt för många 

lärare säger pedagog 1. Det är ibland lättare att kommentera det som är fel. Det kan också 

vara problematiskt då ett rättvisetänkande tar över, eller brist på tid att följa upp arbetet. Det 

kan också vara svårt att planera sina arbetsmetoder så att det ska gynna de oroliga och stökiga 

eleverna. Mycket beror, enligt henne, på pedagogernas förhållningssätt och hur klassen i 

övrigt ser ut. Pedagog 1 klargör att det är svårt att implementera metoden att använda 

”förstärkare”, dvs. att lyfta det positiva hos barnet, i arbetet med kollegor. I resultatet och i 

den teoretiska bakgrunden hamnar man kring olika neuropsykiatriska diagnosnamn eller 

diagnosliknande beteenden, såsom ADHD och Asperger, i definitionen av oroliga och stökiga 

elever. Rektorn utgår från det socialkonstruktivistiska perspektivet då hon väljer att inte 

nämna elevernas svårigheter eller att kategorisera eleven efter en diagnos, utan använder 

formuleringar såsom låg impulskontroll. Tillsammans med en vägledande och förstående 

vuxen kan elever med liknande svårigheter lära sig att hantera sina känslor i situationer som 

kan bli frustrerande.  Respondenternas erfarenhet liknar det Heimdahl Mattson (2006) 

beskriver, där skolan har lättare att se eleverna som problembärare och inte reflekterar över de 
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miljömässiga problemen. Uttrycket, ”att älska dom här barna”, och att ”det är problem kring 

alla våra elever” kan ses som en kategorisering av individer, såsom Danermark (2005) 

redogör för i den medicinska modellen, där avvikelser diagnosticeras genom tester och 

observationer. Då forskningen har skapat nya syndrom och diagnosnamn kan pedagogerna 

förklara en elevs svårigheter utifrån sin diagnos, viktigt att tänka på är Tidemans (i Tideman 

m.fl., 2004), förklaring gällande diagnosers variation från en tid till en annan, och att 

samhället matas med nya begrepp och fackindelningar av ett avvikande beteende. Diskurser 

framträder då särskolepedagogerna använder sig av uttrycket tilläggshandikapp där det i 

Tidemans studie utfärdar en normalitetsdiskussion. 

 

6.3 När pedagogerna anser att oro och stökighet hos vissa elever 

uppstår 

I intervjuerna framkommer likheter och skillnader i när pedagogerna anser att oro och 

stökighet uppstår i skolans miljö. En syntes av intervjuerna är att oro och stökighet hos 

eleverna uppstår i olika situationer. Avgörande är också hur elever upplevs och blir i dessa 

situationer. Skolans eller lärarnas förväntningar på eleverna anpassas inte alltid efter deras 

förmåga. Dagsformen är något som starkt påverkar elevens situation i skolan, hävdar de. 

Pedagog D menar att mycket av oron kommer hemifrån och detta påverkar i hög grad 

elevernas sinnesnärvaro i skolan. Andra gånger är det kamrater och vuxna på skolan som 

påpekar fel eller visar sin irritation över elevens brister och misslyckanden. Pedagog F 

berättar ett exempel som har hänt samma dag som intervjun.  

 

Jag hade en kille som just idag när han kom på morron, mådde bra. Mådde bra betyder att han var lugn när han 

kom till skolan. På förmiddagen har vi jobbat i liten grupp, men så vid lunchen är det kompisar som drar, han var 

nere i matsalen och stökade, tyckte andra. Och det var många som påtalade, alltså det var många vuxna som 

påtalade det för honom. Och han kom in här som en omvänd hand, pratar högt  och vill inte vara med i matchen. 

 

Kamraters gliringar och kommentarer kring en elevs svagheter, kan skapa oro hos dem som 

får möta kommentarerna. Gliringarna och kommentarerna skapar en känsla av otillräcklighet 

och att vara svagare än andra. Exempel på sådana händelser är när kamrater tvingas vänta 

eller lyssna på någon som de tycker är jobbig att lyssna på. De fria situationerna, såsom raster, 

matsal, till och från olika klassrum är andra exempel på när det kan skapas oro hos eleverna. 

Ett av skälen är att det är svårt för de vuxna att hålla en riktig struktur runt eleverna och 
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förhållandena inte riktigt är anpassade till elevernas förmåga. Rektorn tar upp i intervjun att 

kravet att sitta still för många elever är en omöjlighet. 

 

Att sitta still kan vara ett rent helvete. Att sitta still i en kvart, det är en omöjlig uppgift för många, helt enkelt, 

helt omöjlig uppgift.  

 

Andra situationer som skapar oro och stökighet är när eleverna ska byta arbetsuppgift, inte 

förstår hur uppgiften ska utföras eller då eleven inte vet vad som förväntas av dem i nya 

situationer. I alla intervjuer framkommer det att då det ställs för höga krav på eleven, krav 

som eleven inte kan leva upp till, skapar det oro och stökighet. Utifrån de svar som 

respondenterna ger och det Iglum (1999) och Larssen (2008) beskriver, är det vanligt att 

elever blir oroliga och stökiga då krav och förväntningar inte motsvarar elevens 

förutsättningar. Respondenterna är medvetna om att det är situationer och miljön runt eleverna 

och inte deras tillkortakommanden som skapar oro och stökighet.  

 

6.4  Miljö och metoder  

Att skapa en trygg atmosfär i skolan är det viktigaste redskapet för att eleverna ska kunna ta in 

kunskap. Ett sammanfattande resultat av intervjuerna är att tryggheten inte skapas utav sig 

själv och att det är de vuxna som bär ansvaret för att trygghet bildas. För att skapa trygghet 

behöver de vuxna vara tydliga i sina regler och normer. De måste också visa precist hur dagen 

eller veckan kommer att se ut för eleverna. Dessutom behöver de vuxna förståelse och 

lyhördhet inför elevernas svårigheter och behov. Förståelse skapar tillit till de vuxna och 

genom tilltron till de vuxna känner eleverna trygghet. Genom att tryggheten skapas får 

eleverna en bättre självkänsla, vilket har betydelse för hur de mår, upplever och agerar i 

skolan. Pedagog A tycker att det viktigaste är att eleverna ska känna trygghet när de kommer 

till skolan. Tyvärr menar hon, så har många av de elever som kommer till grundsärskolan 

oftast varit för länge i grundskolan och genom detta tappat mycket av sitt självförtroende då 

de inte känt trygghet där. 

 

Något som jag tycker är jätteviktigt, det är att de känner trygghet när de går hit och att det är roligt att gå hit. Just 

det här med att bygga upp självförtroendet, det är A och O, och sedan det andra utöver. 

 

Pedagog F kommenterar vikten av vuxnas lyhördhet med en berättelse.  
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Jag har en kille som inte gick i skolan på ett, två år sådär och kommer hit och har svårt att komma till skolan 

varenda dag, men vi har lockat honom med o lika saker. Idag så uppdagades det här med att vi ska ha uppvisning 

med kören på torsdag. Hela sko lan kommer d it och han orkar inte med det. Så han sa: ”torsdag då är jag hemma, 

då blir jag ledig”, då sa jag åt honom, ”nej det blir du inte, jag b lir jät teglad om du kommer h it, men du slipper 

kören” ”Bra, sa han, ”då sitter jag liksom i salongen då”.  - Jag v ill ju att hela min klass ska stå där men jag får 

ge mig ibland. 

 

Rektorn beskriver för att en elev ska kunna känna trygghet i skolan måste skolan fundera över 

vilka pedagogiska grundtankar och vilket förhållningssätt de vuxna har gentemot eleverna på 

skolan. Det är även viktigt att eleven känner att det de lär sig har ett meningsfullt 

sammanhang. Deras upplevelseveckor i bl. a historia, (om stenåldern), är en sådan form där 

de oroliga och stökiga eleverna trivs och fungerar som allra bäst. Alla idéer eleverna har 

inombords får de chansen att handgripligen pröva.  

 

Alla de här idéerna som de bara levererar så här (knäpper med fingrarna). Det är helt ok att göra det där, det 

finns möjlighet för oss att ”ja men visst gör det du tycker att du vill”.  

 

Hon klargör att de som en mindre skola har helt andra möjligheter att organisera sig än vad en 

kommunal skola har möjlighet till, och att detta kan avgöra hur oro och stökighet ger sig 

uttryck. Pedagog 1 upplever dock att skolan är alltför problemfokuserad och att hennes jobb 

är att försöka få kollegorna att se styrkorna hos eleverna istället. Med videokameran som 

observationsverktyg kan hon analysera och handleda kollegerna utifrån filmsekvenser där hon 

ser att det fungerar runt eleven. Detta görs för att förstärka det förhållningssättet hos 

pedagogerna. Hon menar att de elever som inte alltid förstår vad som ska hända och vad som 

förväntas av dem lätt blir oroliga eller stökiga. Dessa elever behöver mötas av förstående 

vuxna. Pedagog A poängterar detta genom att uttala:  

 

Ett sätt att få dem lugna är att svara, och inte säga: Ja men det där har ju jag berättat redan. Utan svara, nöt, nöt, 

nöt, och det är ju ett sätt att respektera dom också. 

 

Eleverna behöver också en tydlig struktur, lugn och ro i klassrummet, olika former av 

avgränsning samt förebyggande förklaringar för vad som komma skall.  

Materialmässigt kan det röra sig om att använda sig utav skärmar, bildscheman, hörselkåpor, 

musik i hörlurar, samt datorer med olika minnesprogram.  På grundsärskolorna och inom den 

privata skolan, använder man bildscheman och skärmar kontinuerligt. Specialpedagog 1 
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upplever dock att användandet av exempelvis bildscheman går trögt och bara anammas av 

några i kollegiet. Belöningssystem är också något som de intervjuade förespråkar. 

Belöningssystemet kan ske i team med föräldrarna men också bara inom skolans väggar. 

Belöningarna består av olika materiella ting, såsom pärlor, klistermärken, lån av någon 

speciell bok, men också i form av mer datatid, längre raster, titta på film, lyssna på ljud-CD 

eller lyssna på musik. Rektorn kommenterar belöningssystemet så här: 

 

Belöningssystemets styrka är ju egentligen inte belöningen utan det är ju på något vis att vi måste tänka, och då 

blir det inte det där att vi ställer de där kraven på ”skärp dig  !” (Skratt) Det är ju annars en väldigt effekt iv 

metod… (skratt). 

  

Åtgärdsprogrammen arbetar man inte med i grundsärskolan, däremot har alla elever IUP, en 

individuell utvecklingsplan. På de både grundskolorna finns åtgärdsprogrammen för de elever 

man befarar inte når upp till målen i år tre och fem, eller där de upplever att en elev mår dåligt 

av ett visst beteende. I programmen sätter man upp kortsiktiga och långsiktiga mål vad man 

vill att eleven ska uppnå, och vad de vuxna runt eleven behöver göra för att målen ska kunna 

uppnås. Pedagog 1: s arbete gällande åtgärdsprogrammen är att se över de organisatoriska 

bitarna, vad de i arbetslaget behöver för stöd och handledning för att kunna sätta sig in i 

elevens problematik. På grupp och individnivå handlar det om att se över vad man kan göra 

för eleverna genom t ex socioemotionell träning i grupp eller att en vuxen går in och jobbar 

specifikt med en elev i t ex rastverksamheten. En bestämd åtgärd den privata skolan använder 

är att eleven ska mötas upp av en vuxen då den kommer på morgonen, och att få sitta bredvid 

en vuxen vid samlingen, och därefter få ett klistermärke som belöning. De första tjugo 

minuterna är en jätteviktig start och det här blir ett sätt att få en positiv start på skolan varje 

dag. Åtgärdsprogrammen skrivs tillsammans med berörda lärare, föräldrar, elev och rektor. 

Det är inte ovanligt att grundsärskolan får ta hand om grundskolans ”misslyckanden” då 

elever börjar i den ordinarie skolan för att efter en tid gå över till särskolan Tideman (i 

Tideman m.fl., 2004). Tideman menar att grundskolan därmed lämnar över ansvaret för 

eleverna till grundsärskolan. Den ordinarie skolan förmår inte att ge alla elever det de 

behöver, de rätta förutsättningarna verkar ännu inte finnas. Det är inte i eleven som 

”problemet” sitter. Brodin och Lindstrand (2004) menar att den samhällssyn som finns i 

skolan måste förändras för att kunna anpassas efter den tid vi lever i. Ett första steg för att 

komma närmre ”en skola för alla” är, enligt Brodin och Lindstrand, att vi slutar prata om vad 

som är normalt eller inte. 
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Rektorn menar att deras pedagogiska inriktning kompletterat med en förstående och 

vägledande vuxen skapar förutsättningar för elevens utveckling och inlärning. Pedagogen 

måste känna ett engagemang och visa ett intresse för individen. Det krävs att pedagogen 

stannar upp och ser människan bakom handlingarna. Att arbeta med belöningssystem är en 

balansgång, eftersom om de används sparsamt i speciella fall, kan ha en positiv effekt. 

Däremot om de missbrukas och ständigt används, kan belöningssystemet utnyttjas och 

effekten utebli, då eleven ständigt förväntar sig en belöning efter varje utförd uppgift (Iglum, 

1999). 

 

6.5 Samarbete med föräldrarna  

Vi kan konstatera att de intervjuade flera gånger uttrycker sig liknande i sina åsikter när det 

gäller samarbete med föräldrarna. Ett exempel på detta är svaret på hur föräldrar kan göras 

delaktiga i det som sker i skolan, vilket kan ske på följande sätt. Rektor, pedagog B och 2 

nämner att de erbjuder föräldramöten och utvecklingssamtal. Det framkommer också att flera 

tycker att det är viktigt att föräldrarna får känna att de via telefonsamtal eller möten kan ställa 

frågor till personalen om det är något speciellt de undrar över. Rektor berättar att de beskrev 

olika kriterier på ett föräldramöte där föräldrarna fick rangordna vilka kriterier som gjorde att 

de valde just deras skola och påstår att de har engagerade föräldrar. Pedagog B menar att det 

är väldigt olika på föräldrar hur mycket kontakt de vill ha med lärarna på skolan. Pedagog A 

nämner kontaktdagar som ett uppskattat exempel på hur föräldrar kan få insyn i barnets 

vardag i skolan. Pedagog B säger att en del av eleverna har kontaktböcker, vilket också 

pedagog 2 pratar om att de har, i de fall där föräldrarna har önskat det. Att en god relation 

mellan föräldrar och skola är en fördel för att utveckla ett gott samarbete, det kan vi utläsa av 

intervjuerna. När det gäller relationen mellan lärare och föräldrar berättar rektor om att de 

engagerar sina föräldrar genom fixardagar i skolan, med exempelvis målning. De har också 

vikariedag för föräldrar en gång per år. Detta gör att relationen mellan lärare och föräldrar 

främjas. Även pedagog A pratar om vikten av en god kontakt mellan lärare och föräldrar. 

Rektor och pedagog 1 menar att det är en fördel att se föräldrarna som en tillgång, en resurs, 

de känner ju ändå sina barn och det händer mycket hemma också som kan vara bra för 

pedagogerna att få veta. Pedagog C menar att de har otroligt mycket kontakt med föräldrarna, 

via samtal, telefon och kontaktböcker. Det är upp till föräldrarna hur mycket samröre de vill 

ha, det är väldigt öppet. 
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Har man en bra kontakt med föräldrarna så får man lite utöver det som vi inte ser direkt på sko lan . 

 

Något som vi tycker sticker ut något ur våra intervjuer är att rektor verkligen poängterar 

vikten av att lyssna på föräldrarna, vilkas åsikter är mycket viktiga. Men också att 

pedagogerna på skolan ska tänka på sitt eget ordval i mötet med föräldrar t ex genom att låta 

föräldrarna förstå att det inte är något fel på deras barn. Det handlar, enligt den intervjuade, 

om att skolan ska anpassas efter barnets förutsättningar och att man ska ha ett förhållningssätt 

som innebär att man vill förstå och hjälpa eleverna. Detta ger i sin tur, enligt den intervjuade, 

att man får föräldrar som trots oro för sina barn känner sig nöjda. Vi tycker att det 

framkommer av intervjuerna, att det inte är alldeles lätt för föräldrar till s.k. oroliga och 

stökiga eleverna att veta var och hur man kan få stöd som fundersam förälder. I tre av 

intervjuerna säger pedagogerna att det händer att föräldrarna vänder sig till lärarna för att få 

stöd. Hon menar att föräldrarna ofta ställer frågor, ber om hjälp och känner oro över sina barn. 

Pedagog B berättar att en del föräldrar inte alltid har förmågan, utan att de vänder sig till 

lärarna för att få råd om vart de ska vända sig om de behöver hjälp. Föräldrar kan, enligt 

pedagog 1, också känna skuld.  

 

Det blir ju en skuldsanering, det vet jag många föräldrar som upplever, vad har vi g jort  ...vad tänker de.. 

 

Vid sådana händelser stöttar pedagogerna eller hänvisar i vissa fall till exempelvis 

familjecentrum eller föräldrautbildningar. Att föräldrar kan utstråla osäkerhet kan bottna i en 

kluvenhet som beror på att man som förälder till ett barn i behov av särskilt stöd kan uppleva 

att man är utlämnad till överordnades åsikter. Detta maktutövande, att bestämma vad som ä r 

normalt eller inte, kan starkt kritiseras (Persson, 2008). Rektorer, läkare och psykologer kan 

ha stor makt i det de säger till en förälder som kanske känner sorg, rädsla, osäkerhet och även 

skuld (Andersson, 2004). Samtidigt finns den starka viljan att hjälpa sitt barn och man söker 

olika vägar gå i hopp om att göra rätt. Ordvalet i mötet med föräldrarna var viktigt och det 

påverkar förtroendet mellan förälder och lärare. Pedagogerna får agera lite som psykologer, 

då många frågor ställs till dem. Skuld och oro hos föräldrar då eleven av olika orsaker inte 

fungerar i skolmiljön eller i det sociala kan skina igenom. Här blir ett gott samarbete mellan 

skola och föräldrar extra viktigt eftersom det hos många föräldrar fanns ett stort behov av att 

prata om sitt barn. Respondenterna uttrycker vikten av att använda föräldrarna som en resurs, 

eftersom de genom dem får mer information om eleven. Denna information kan i sin tur 
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påverka elevens skoldag i positiv riktning, pedagogerna kan stötta eleven och förstå elevens 

agerande på ett bättre sätt.  

 

 

6.6  Hur det pedagogiska arbetet kan utvecklas  

När det gäller utveckling av det pedagogiska arbetet trycker rektor, pedagog 1 och E extra 

mycket på att det är viktigt för de oroliga eleverna att få komma ut och röra på sig och göra 

saker praktiskt. Pedagog E i menar vidare att det blir ett stort glapp mellan det teoretiska och 

det riktiga och att det finns en önskan att oftare göra saker mer konkret. Denna säger även att 

avsaknad av resurser är en orsak till att detta inte är möjligt att genomföra så ofta som de 

egentligen vill, vilket även pedagog C håller med om. En metod som rektor starkt framhåller 

är friluftsliv och upplevelsebaserad inlärning, vilket går ut på att hitta lärandeformer där man 

möter eleverna på många olika sätt eftersom de har olika sätt att lära och där inlärning till stor 

del sker utomhus. Pedagog C tycker att såsom särskolan arbetar, det arbetssättet håller 

grundskolan på att ta till sig nu, särskolan är föregångare enligt pedagog C. Två pedagoger 

talar om vikten av en god planering, att planera för hur de oroliga eleverna lättare ska ta till 

sig undervisningen. Det kan vara genom att avgöra hur länge en elev kan klara av lektionen 

eller hur man placerar de oroliga eleverna i klassrummet. Att fundera över vad man som 

pedagog egentligen vill? De intervjuade vill inte hamna i situationer där man blir tvungen att 

skjuta in eleverna i en organisation eller struktur som inte passar dem, de menar att det är 

lärarens uppgift att tänka ut en optimal inlärningsform. Flera av de intervjuade, inom både 

grund- och grundsärskolan, talar också om att den egna utvecklingen är viktig. Det får de 

genom att vidareutbilda sig, läsa litteratur, kompetensdagar, pedagogiska diskussioner och 

genom att vara kreativ och komma med egna idéer, att tänka individuellt vad som passar just 

den här eleven. 

 

Det är liksom ingen som går in på sin kammare och åh, hur ska jag lösa det? Utan detta är öppet. 

 

Pedagog F menar att något som är viktigt, förutom utveckling, är att behålla grunden med 

ramar och tydlighet och får medhåll av en annan av de intervjuade i detta.  

Pedagog 1 framhåller också tydligheten och menar att det kan man vara genom att avgöra hur 

långa instruktioner en elev kan ta och att vara konkret i sin undervisning. Pedagog 2 menar att 
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man ständigt utvecklas i sitt arbete, att man hela tiden får nya idéer, är kreativ och att man 

hela tiden anpassar sig efter eleverna. 

 

Våra elever tvingar en att utvecklas om man v ill känna att man ska göra ett bra jobb.  

 

Rektor beskriver att de kontaktar en specialpedagog om en lärare känner att de inte riktigt 

förstår en elev och inte vet hur de ska komma vidare i arbetet. Man bokar då tid med 

specialpedagogen som kommer till skolan och ger konkreta förslag till specialpedagogiska 

arbetsmetoder. Denna kontakt är dock inte regelbunden. 

En optimal inlärningsform är något som rektor föreskrev. Hon menar att i dagens skola ser det 

ofta ut så att vi försöker pressa in eleverna i en redan färdig organisation och struktur vilket 

inte passar alla barn och ansvaret läggs då över på de ”stökiga” eleverna. I stället bör man, 

enligt rektorn, börja i andra änden och tänka vad vill vi, vad är en optimal inlärningsmiljö? 

För att utveckla det specialpedagogiska arbetet krävs att hela värdegrunden kring vad man 

tycker om människors egenskaper, gällande egna attityder och värderingar återkommande ska 

diskuteras. Brodin och Lindstrand (2004) efterlyser diskussioner om hur vi människor ser på 

vår värld, exempelvis hur pedagoger fattar beslut som rör eleverna och om vilka diskurser 

som påverkar våra förhållningssätt. Det behövs en kontinuitet i dialogerna om vad 

pedagogerna tycker är viktigt i mötet med människor och hur man bör uttrycka sig i mötet 

med andra. Individanpassningen i skolorna verkar se väldigt olika ut. Eleverna måste få 

utmaning i inlärningen inom både särskolepedagogik och i den ordinarie grundskolan. Det 

kan vara så att kraven på kunskapsnivån i särskolan sänks. Här behövs diskussioner om hur 

heterogeniteten skapas och vad som är den optimala inlärningen för alla elever. Alla elever 

borde få pedagogerna att tänka och utveckla arbetet.  

 

6.7 Inkludering och exkludering 

Det som blir tydligt för oss när det gäller inkludering eller inte, är att pedagogerna i båda 

grundsärskolorna menar att särskoleformen är bra för de elever som är inskrivna där och har 

en utvecklingsstörning. Pedagog 2 menar att det inte är tal om att inkludera deras elever utan 

de mår bra i den segregerade miljön med anpassat material och inlärningstakt. De båda 

pedagogerna i grundskolorna är av den åsikten att inkludering är möjlig och något som är bra 

och ska eftersträvas. Däremot arbetar pedagogerna i grundsärskolan efter idén att låta 

särskoleeleverna delta i alla aktiviteter som är möjliga för dem att vara med i. 

Särskoleeleverna integreras så mycket som möjligt i den övriga skolans aktiviteter, 
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åtminstone i de praktiska ämnena som musik och idrott och friluftsdagar, vilka är ämnen som 

dessa elever ”klarar av” att delta i med de övriga eleverna. Pedagog 2 berätta r om ett tema 

med olika regler, kallat TRAAM, som står för Trygghet, Respekt, Ansvar, Arbetsro och 

Miljö. Hela skolan hade arbetat med detta tema och var ett exempel på hur de integrerade 

särskoleeleverna med övriga elever så mycket de ansåg var möjligt.  

 

Vi tar ju med eleverna när vi tror att de funkar och där det ger dem något. 

 

Rektor beskriver hur skolan arbetar inkluderande utan att särskilja några elever. Skolan 

arbetar mycket i form av grupparbeten, speciellt under förmiddagarna då undervisningen till 

stor del sker utomhus. Denna uttrycker också att de inte hamnat i någon situation där de känt 

att de varit tvungna att hänvisa vidare till BUP. Pedagog 1 arbetar med handledning av lärare 

och ”lyfte” inte ut några elever till mindre undervisningsgrupper. Det är inte alldeles ovanligt 

att elever börjar i ordinarie skola, för att efter ett tag flyttar över till grundsärskolan. Pedagog 

2 säger att flera av deras elever har börjat i den ”vanliga” skolan men misslyckats där och att 

de eleverna utvecklats mycket och mår mycket bättre när de kommit över till särskolan. 

Grundsärskoleeleverna verkar inte bli illa behandlade av övriga elever som inte går i 

särskolan. Pedagogerna i gruppintervjun berättar om mottagandet av särskoleeleverna från 

övriga elever. Eleverna i särskolan är i stort sett accepterade efter en ordentlig förberedelse av 

lärarna till övriga elever att det skulle komma särskoleelever till skolan. Nu har de nått dit att 

det är nästan omöjligt för negativa kommentarer att gro eftersom skolan genomsyras av 

tankesättet att ”här är alla allas barn”. Pedagog 2 säger att det händer att särskoleeleverna är 

utsatta ibland, men att de ändå är accepterade. För att det ska finnas en möjlighet att inkludera 

särskoleeleverna i den vanliga grundskolan, hävdar Pedagog 2 att det då krävs att skolan 

börjar om från början med en lärare, en specialpedagog, en klass och några särskoleelever. 

Förutsättningarna för detta är att det finns kunskap om utvecklingsstörning, en 

specialpedagogisk kunskap som inte alla lärare har. Det krävs enligt den intervjuade även ett 

väldigt intresse för de här eleverna. 

 

Då tror jag man får ändra på ganska mycket om de här skulle få det de får här i en vanlig grundskoleklass, det 

tror jag. 

 

Pedagog 2 är mycket skeptisk mot tanken att tro att elever som en gång satts i en annan 

undervisningsgrupp ska kunna komma tillbaka efter ett tag och börja i ”vanlig” skola. Den 
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intervjuade berättar att det talas inom kommunen att denna måste vara mycket snabbare i att 

fånga upp de här eleverna som riskerar att hamna i en annan undervisningsgrupp. 

Pedagog 1 menar att det händer ibland att lärare kan uttrycka att det inte längre går att ha kvar 

vissa elever i klassrummet, utan att de önskar flytta eleven till en mindre undervisningsgrupp. 

Pedagogen känner en frustration emellanåt då denna känner sig otillräcklig som ensam 

specialpedagog på skolan och behovet stundtals är stort av stöd från pedagogen. Här krävs det 

enligt pedagogen en styrka som specialpedagog och att ha en lyssnande chef. Pedagogen 

menar vidare att alla elever egentligen behöver mindre klasser. De nuvarande lokalerna känns 

som ”stenåldern” och ett rättvisetänk gäller när man delar upp klasserna. Att det kräver en stor 

förändring av dagens skola för att underlätta för ett inkluderande arbetssätt är en uppfattning 

som delas av samtliga intervjuade. Det framgår att lärarkollegor inom den kommunala skolan 

uttrycker att avlastning behövs och därmed sätter ett tryck mot specialpedagogen som kanske 

i sin tur känner sig otillräcklig. Lärarna vill ibland exkludera de elever som faller utanför 

ramen för klassrumssituationen och lägga över ansvaret, medan specialpedagogen vill hitta 

lösningar i klassrummet. Inkludering av elevers olikheter blir lättare då den pedagogiska 

miljön inte är lika statisk och om skolans yttre och inre miljö är anpassad för inkludering och 

efter Bråtens (1998) beskrivning av Vygotskij’s pedagogik.  

 

 

7 Analys 

7.1 Metodkritik 

I analysen av resultatet är vi väl medvetna om den gruppdynamik som kan råda, vilket kan 

påverka de sociala relationerna och de svar som ges. I en grupp kan individerna påverka 

varandra till en gemensam hållning och där vissa diskurser kan bli mer gällande än andra i 

förhållande till gruppmedlemmarnas dynamik. Dock är det inte intressant för vår studie att 

analysera relationerna mellan gruppmedlemmarna, utan att tolka deras uppfattningar om 

oroliga och stökiga elever. Vi är också medvetna om att rektorn som intervjuades dessutom är 

ägare och grundare av friskolan, och att detta kan påverka svaren på frågorna. Att tänka på i 

denna studie är att det inte framkommer vilket urval av elever den privata skolan har i 

jämförelse med den kommunala och vilka skillnader och likheter i urvalet det finns emellan 

dem. Faktum är att förutsättningarna, såsom Skolinspektionen (2007) beskriver det, så är 

villkoren för den privata och den kommunala skolan olika. Elevantal, upptagningsområde och 

närhet till beslut i organisationen är några exempel som kan påverka resultatet.  
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7.2 Analys av resultatet 

I resultatet kan man utläsa likheter i respondenternas svar gällande när elever uppfattas 

oroliga och stökiga. Det framkommer i respondenternas svar att det främst är skolans krav på 

elever att skaffa sig kunskap och att ”hålla sig inom ramarna” som skapar svårigheter. Genom 

att inte bekräfta elever om de inte håller sig till ramarna, får undervisningen en 

disciplinerande och normaliserande effekt, såsom Persson (2008) och Iglum (1999) beskriver. 

Det avvikande uppkommer, enligt Larssen (2008) och Tideman (i Tideman m.fl., 2004), som 

en följd av de vuxnas förväntningar och de nationella kunskapsmålen. Lärarnas medvetna och 

respektfulla förhållningssätt hjälper eleverna i deras vardag. Det skapar också den viktiga 

trygghet och känsla av sammanhang som Antonovsky förespråkar (Olsson, 2007). 

Individuella arbetsscheman och belöningssystem blir exempel på de metoder som Larssen 

(2008); Iglum (1999) och Olsson (2007) förordar. Förutsättningarna för att skapa en bra miljö 

kring eleverna handlar om allt ifrån förhållningssätt, rutiner, struktur och hur man skapar 

undervisningsmöjligheter i den yttre miljön. Brodin & Lindstrand (2004) ställer sig också 

undrande till vilken diskurs som påverkar vårt förhållningssätt och menar att elevernas 

svårigheter uppstår i den rådande arbetsmiljön. Respondenternas svar är också 

överensstämmande med Olssons (2007) beskrivning av det kognitiva förhållningssätt vilket 

innebär att stötta och lyfta elevernas styrkor och att göra det kontinuerligt. Samarbetet med 

föräldrarna blir tydligare då skolorna försöker skapa en förtroendefull relation mellan sig och 

föräldrarna. Här kan man tillsammans hitta de vägar för att stärka elevernas möjligheter, 

vilket enligt Andersson (2004) och Larssen (2008) har stor betydelse för elevens utveckling. I 

de inkluderings- och exkluderingstankar som blir distinkta, ter det sig i den kommunala 

skolformen som att inkludering är att föredra om det fungerar, men att exkludering, vilket 

Allodi och Fischbein (2000) beskriver, är ofrånkomlig i vissa fall. I särskolorna integreras 

eleverna med grundskolornas elever vid de mer praktiska ämnena såsom musik och idrott. 

Tideman (i Tideman m.fl., 2004) beskriver att diskurser styr när, var och vem som räknas 

klara av uppgiften på ett acceptabelt sätt. Det är vid sådana tillfällen som pedagogerna anser 

att det fungerar. Respondenterna tror, liksom Persson (2008), att brist på tid och 

specialpedagogiska kunskaper är orsaken till att alla pedagoger inte anammar inkluderande 

metoder och elevfrämjande lösningar. I resultatet ter det sig som om de elever som behöver 

extrastöd också får behovet tillgodosett, vilket skiljer sig från rapporten från Myndigheten för 

skolutveckling (2005). Friskolan utgår i sin undervisningsform från ett didaktiskt synsätt, 

vilket enligt respondenten har gett resultatet att endast ett fåtal elever hamnar i behov av 
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kompletterande insatser. Rektorn ser en utmaning i elevers olikheter och förutsättningar, 

vilket också motsäger det sammanfattade resultatet i Tidemans (i Tideman m.fl., 2004) studie. 

Likt Tidemans beskrivning blev dock särskolan ytterligare ett exempel på att särskolan allt för 

ofta får ta hand om grundskolans misslyckanden. Det kan bero på att den kommunala 

skolformen i första hand måste ta itu med organisatoriska svårigheter och beslut.  Slutligen 

kan man i resultatet se hur begreppet ”en skola för alla” visar att alla elever inte behöver ha 

exakt samma skolform, utan att det viktigaste är att särskola och insatser i grundskolan inte 

ses som statiska. Detta förutsätter att det finns väl uttänkta metoder, flexibla pedagoger, ett väl 

förankrat förhållningssätt, en anpassad miljö samt goda kunskaper om barns behov. Utav 

resultatet framgår det att då elever i både grund- och grundsärskola får verka i en miljö, enligt 

ovan, har de goda förutsättningar att utvecklas och må bra i skolan.    

 

 

7.3 Slutsatser 

Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som stökiga och oroliga?  

De definitioner som kom fram i särskolan, gällande oroliga och stökiga elever, var att det 

handlade om samtliga elever. Det fanns en ”problematik” i alla, vare sig om man hade 

utvecklingsstörning eller en bokstavsdiagnos. Man kategoriserade gärna särskoleeleverna som 

att de hade liknande beteenden, genom att man uttryckte ”de här barnen”, om alla sina elever. 

Grundskolan och friskolan menade att de oroliga och stökiga eleverna var de som var 

utåtagerande, eller hade låg impulskontroll. Oro och stökighet hos eleverna uppkom då 

ramarna var för snäva och när kunskapskraven var för höga.  

 

Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för 

lärande hos de elever som anses vara oroliga och stökiga? 

Att skapa rutiner och struktur var a och o i alla skolformer och en förutsättning för att de 

elever som sågs som oroliga och stökiga skulle kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt. 

Det blev dessutom viktigt att utveckla sin profession. Det som påverkade elevernas 

inlärningsmiljö var framförallt de vuxnas förhållningssätt, attityder, och metoder. Särskolorna 

arbetade ständigt med att individanpassa arbetet, pedagogerna plockade olika metoder 

beroende på vad deras elever ansågs ”klara av”.  Friskolan utgick från det didaktiska 

begreppet för att skapa förutsättningar för inlärning. Denna verksamhet drog även nytta av de 

närliggande miljöerna. Grundskolorna använde sig av specialpedagogerna som handledare för 
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att kunna utveckla undervisningen. Föräldrasamarbetet var viktigt och grundade sig oftast i ett 

ömsesidigt förtroende. 

 

Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas 

utsagor? 

I grundskolorna sattes stöd in för de elever som behövde detta, men man särskiljde endast 

eleverna om det verkligen var behövligt. Exkluderingen av eleverna skedde aldrig i särskilda 

undervisningsgrupper. Pedagogerna använde sig utav enkla och varierande belöningsmetoder 

för att förstärka en positiv känsla då eleven utfört en ”jobbig” uppgift. Exempel på detta var 

att en elev kunde få extra tid att i lugn och ro få slutföra en uppgift eller aktivitet. Det kunde 

även gå till så att en elev belönades med att få göra en egen vald och av eleven uppskattad 

aktivitet efter den obligatoriska uppgiften. Särskoleeleverna ansågs vara i sin ”rätta miljö”, 

men inkluderades vid de mer praktiska tillfällena.  

 

8 Diskussion 

I diskussionen diskuterar vi resultatet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, (Danermark, 

2005), där miljön i skolan påverkar elevens förutsättningar för inlärning. Villkoren för 

inlärning skiftar beroende på pedagogernas förhållningssätt och skolans miljöanpassade 

åtgärder. Uttrycken orolig och stökig blir därför, som Allodi och Fischbein (2000) beskriver, 

stigmatiserande, då en individ antas agera på ett visst sätt. Strama ramar och ett fyrkantigt 

”tänk” i skolan skapar därmed fler stigmatiserade elever och denna stämpling har en tendens 

att skapa diagnostiserande namn på elever utan egentlig grund. De diagnostiserande namnen 

har en benägenhet att, såsom Tideman (i Tideman m.fl., 2004) menar, förändras över tid 

vilket kan få en stigmatiserande syn på normalitet. Att såsom rektorn, inte låta sig påverkas av 

ett diagnosnamn och föreställningar om hur en elev ”bör” agera, samt att väga sina ord i mötet 

med föräldrarna, kan göra att gränserna för det normala vidgas. Ett resultat av att 

skuldbelägga föräldrarna kan utfalla att eleverna blir de största förlorarna. Föräldrarna bör få 

en chans att förstå hur skolans verksamhet ser ut. När det gäller föräldrasamarbetet anser 

Andersson (2004) att skolorna har lagt ner för lite arbete på att få engagerade föräldrar som 

tar ansvar och som på olika sätt är delaktiga i sina barns utveckling och skolarbete. Att såsom 

friskolan, ordna gemensamma aktiviteter mot ett gemensamt mål, skapar det viktiga 

meningsutbyte, inflytande och den förståelse som Andersson (2004) anser att ordinarie skolan 

behöver bli bättre på. Det förutsätter att det måste finnas någon mening med skolans 
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aktiviteter för föräldrarna och att de får ha ett inflytande i sina barns vardag. Att sätta upp en 

handlingsplan för föräldrasamverkan kan vara ett utmärkt sätt att medvetandegöra 

arbetsmetoder och göra skolans kultur begriplig för föräldrarna. I detta sätt att arbeta kan man 

också stödja och få föräldrar att förstå att de är viktiga för sina barns utveckling och 

utbildning, för skolan behöver stärka föräldrarna i föräldrarollen. För att skapa fler chanser till 

föräldrasamverkan, är det väsentligt att personal informerar föräldrarna hur verksamhetens 

övergripande mål ser ut och på vilket sätt verksamheten är kopplad till läroplanen. Ju mer 

föräldern förstår verksamheten, desto mer delaktig blir föräldern och möjligheten till 

inflytande ökar. Då en förälder blir mer delaktig i skolan, skapar det en möjlighet att knyta 

kontakter med andra föräldrar. Förmågan till samverkan ökar, eftersom det påverkar arbetet 

kring eleven på ett positivt sätt, om föräldrar och lärare till eleverna känner varandra bättre. 

Nordin-Hultman (2008) menar, att elevens beteenden och hemförhållanden påverkar hur 

lärarna ger utrymme för eleven att skapa sin identitet, vilket för med sig att individen riskerar 

att bli ett med sitt beteende. Detta genererar att läraren skapar en inramning för vad man anser 

en elev kan tänkas åstadkomma i förhållande till dess beteende och hemförhållande och inte 

ser de egentliga förmågor och styrkor eleven disponerar över. Undervisningen bör ha en 

grund i det heterogena arbetssättet, där eleverna får möta lärandet utifrån sina egna 

förutsättningar och kunskapsnivå. Det är angeläget att i arbetslaget och till sig själv som 

pedagog, ständigt ställa sig frågan; hur kan vi använda elevens resurser för att stödja eleven i 

dess utveckling? Det gäller att förstärka de positiva egenskaperna för att de eventuellt 

negativa ska kunna minska. Man behöver reflektera över vad som behövs ändras i den 

pedagogiska miljön för att på bästa sätt hjälpa eleverna. Som pedagog är det av vikt att kunna 

utmana eleverna genom att ge dem uppgifter som känns meningsfulla och lite utmanande, där 

eleven bär med sig det man tidigare har lärt sig, för att undervisningen ska kännas 

stimulerande. Detta skapar det viktiga sammanhang som Antonovsky förespråkar (Olsson, 

2007). Svårigheterna uppkommer då elevens förmåga och skolans krav inte går hand i hand. 

Det kan vara att eleven känner sig uttråkad, eller att den inte förstår. Uppgifterna från de 

vuxna kan också kännas meningslösa för de här eleverna. Under sådana förhållanden bildas 

en orolig stämning. Elever som tillfälligt, eller varaktigt, behöver mer stöd än andra skall få 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Ett arbetslag som följaktligen 

diskuterar öppet om vilken värdegrund man står för, kan skapa ett synsätt där gränserna för 

det normala breddas. Samhället och skolan i allmänhet konstruerar ofta strama ramar för vad 

som ligger inom det normalitetsbegrepp såsom Danermark (2005) tar upp. Genom att skolan 

utgår från Mike Olivers sociala modell, (Danermark, 2005), kan pedagogerna bilda ett 
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förhållningssätt och en inställning där eleven är det viktigaste och deras svagheter kommer i 

andra hand (Söder, 2005). Brodin & Lindstrand (2004) och Tideman (i Tideman m.fl., 2004), 

förklarar att det finns tendenser i samhället att vilja utöka gruppen särskoleelever med elever 

som av andra orsaker än utvecklingsstörning placeras i särskolan. Resultatet av svaren från 

särskolan är ännu ett exempel på de diskurser omkring diagnosförfarande, vilket aktualiserar 

vem som avgör och har tolkningsföreträde kring diagnoser och eventuella tilläggshandikapp. I 

klassrummet i dag har lärarna makt att avgöra vem som håller sig inom ramen för behov av 

särskilt stöd och kan då ansöka hos rektorn om att upprätta åtgärdsprogram eller söka stöd hos 

specialpedagog och speciallärare (Tideman m.fl., 2004). Metoder som finns i ”ryggraden” hos 

grundsärskolan, med ett individanpassat arbetssätt, har svårare att anammas i den kommunala 

skolan. För att alltmer arbeta nära varje individ även i den ordinarie, kommunala skolan krävs 

ett uppvaknande och ett nytänkande. Om de tydliga och strukturerade metoderna i särskole- 

och specialpedagogiken blev tillgängliga för alla och inte bara för särskilda elever i skolan, 

skulle fler kunna uppnå kunskapsmålen. Att arbeta individanpassat borde vara en självklarhet 

i alla skolformer därför att alla elever är individer med olika behov. För att göra det möjligt 

krävs det, som Danermark (2005) skriver, ett stort och medvetet arbete, där både pedagoger 

och elever känner att alla människor är lika mycket värda. Dessutom blir normer och 

värderingar av stor betydelse för vad som ses som handikappande eller inte. Nordin-Hultman 

(2008) menar att existensen och skolans användande av så kallade ”checklistor”( LUS och 

TRAS) skapar önskvärda egenskaper och förmågor hos eleverna. Med dessa ”listor” är det lätt 

att skapa ett slags ”idealelev” och utifrån denna idealelev forma det pedagogiska arbetet. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) anser att skolorna behöver bli bättre på att hitta vägar 

så att varje elev ska kunna få sina enskilda behov tillgodosedda. Därför är det viktigt att den 

inre och yttre miljön i skolan har ett arbetssätt där alla elever kan möta utmaningar och känna 

en känsla av att lyckas. Likt vad Andershed (2005) och Helldin (2007) menar, är det angeläget 

att de elever som idag ses som oroliga och stökiga får känna motivation, uppmuntran och en 

känsla av att de duger. Detta blir nämligen ett viktigt incitament i samhällets förebyggande 

insatser mot ett normbrytande beteende. För de elever som på ett eller annat vis lever i 

bristfälliga miljöer, måste få lyckas någonstans i livet, och skolan blir då en betydelsefull 

miljö. Utformningen av den omgivande miljön, menar även Persson (2008), är betydelsefull 

för hur en elev tillgodogör sig sin undervisning. För att undervisningen ska gagna alla elever 

krävs det en miljö som grundar sin undervisningsfilosofi i vad, varför, hur, och för vem det 

ska läras ut (Iglum, 1999), samt utgår från att inlärningen grundar sig i att den är ”begriplig- 

jag förstår, hanterbar- jag kan och meningsfull- jag vill”. Det krävs en skola som drar nytta av 
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de möjligheter och miljöer som finns nära till hands och inte stirrar sig blind på vad man inte 

har. Att såsom denna studies friskola använda sig av den omgivande naturens ”rum” skapar 

elever som blir mindre rastlösa och mer koncentrerade, då det enligt friluftsfrämjandet 

påverkar hjärnan positivt av den stimulans som naturen ger.  

http://www.friluftsframjandet.se/guest/iusforskning?doAsUserId=S6WeOz5SjtQ%253  

Förutom detta är det så, att det vi lär oss med glädje minns vi längre. Då antalet ”gråzonsbarn” 

ökar, Tideman, (i Tideman m.fl., 2004), får ”stora k lasser och brist på tid inte bli skolans 

maktmedel för att slippa förändra undervisningsformen”. Dessa dilemman beror i stället på 

brister i organisationen. För att nå målet ”en skola för alla” bör förändringar i första hand ske i 

organisationen. Dessa förändringar kan leda till att skolan lyckas skapa en miljö, med 

sammansättningar av mindre klasser, som tillåter variationer bland eleverna och där fler 

elever når kunskapsmålen. Det kan innebära att teori blir verklighet och inte bara filosofiska 

tankar. Trots det positiva resultat vi fick från friskolan i studien, sker inte ett sådant medvetet 

arbetssätt och förhållningssätt per automatik i alla friskolor. Resultatet hade med största 

sannolikhet blivit ett annat beroende på vilken friskola vi hade haft med i studien och vad just 

denna skola grundade sin pedagogiska inriktning på. Det är inte alldeles självklart att 

friskolan, liksom den kommunala skolan, har ett arbetssätt och förhållningssätt, som gagnar 

alla elever. Däremot är friskolan inte lika ”skyddad” som den kommunala, utan är väldigt 

beroende av sitt goda rykte och att hålla sig inom ekonomiska ramar. En friskola blir 

konkursmässig om de inte lyckas behålla sina elever. Anledningen till detta är att en 

kommunal skola, (i alla fall i småstadsregioner), på ett annat sätt kan bära med sig ett dåligt 

ekonomiskt resultat år från år, utan att för den skull ändra på något i organisation och 

förhållningssätt. Det kan samtidigt bli svårt för kommunen att veta var man ska göra av elever 

vars skola tvingas stänga på grund av svag ekonomi. Föräldrarnas möjligheter till att kunna 

välja skola påverkas av avstånd mellan hem och skola, föräldrars arbete och möjlighet till 

engagemang. Friskolan gav en bild av att det finns möjligheter, under förutsättning av 

lyhördhet och konstruktivitet hos pedagogerna. Konklusionen av studien blir således, att 

miljön runt eleverna är essentiell och utgör en betydelsefull ingrediens för hur eleven ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen. För att nå och bevara en utvecklande miljö krävs ett 

medvetet arbetssätt som är förankrat hos alla medarbetare. Med genomtänkta metoder och en 

positiv människosyn kan pedagogerna likt friskolan i studien, till stor del arbeta inkluderande 

med eleverna. I skolmiljön innefattas dels den konkreta miljön, som placering av elever i 

klassrummet, avdelning med skärmar mm. Men också en annan sorts miljö, den som finns 

inom oss, med bemötande, värderingar och människosyn, vilket har mycket stor betydelse för 

http://www.friluftsframjandet.se/guest/iusforskning?doAsUserId=S6WeOz5SjtQ%253
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hur en elev i svårigheter upplever sin skolsituation och tillgodogör sig undervisningen. 

Medvetna och väl planerade arbetsmetoder med individuellt anpassad undervisning, likt 

särskolans pedagogik, ger goda förutsättningar för inlärning. Detta arbetssätt borde praktiseras 

av fler pedagoger, just för att kunna nå alla elever i klassrumssituationen. För att förändra 

skolan av idag i strävan mot en inkluderande verksamhet, måste goda pedagogiska tankar 

spridas och en diskussion komma till stånd, där värderingar och arbetsmetoder debatteras.  

För att skolan ska kunna bygga på något nytt och användbart är det angeläget att först och 

främst rektorerna på landets skolor, har ett förhållningssätt som gagnar alla elever, samt vågar 

skapa diskussion kring sina medarbetare vilken värdegrund skolan har. För även om det tar tid 

att genomföra en ”synvända” hos alla i kollegiet är det först och främst rektorn som har 

makten att förändra. Rektorns förhållningssätt och människosyn är det som sätter grunden för 

hur framtidens skola ska se ut. Rektorn för denna studies friskola gav med sina väl valda ord 

uttryck för ett medvetet tänk och förhållningssätt, vilket främjar alla elevers inlärning och 

välmående. Där ord inte bara är ord, just därför att svaren ges i ”marknadsföringssyfte” utan 

där orden grundar sig i en medveten människosyn. En medvetenhet som inte byggs upp över 

en dag. Under tidens gång med denna studie har känslan ofta återkommit att orden ”special 

och särskild” sätter en ram för vem som anses vara i behov av stöd. Enligt Svenska 

Akademins ordlista betyder special avsett för särskilt ändamål och särskild isär, underlig. Då 

alla individer har sina specifika behov och för att nå målet ”en skola för alla” bör ordet 

särskild bytas ut mot enskild och specialpedagoger istället kallas för miljöpedagoger eller 

varför inte möjlighetspedagoger? Detta underlättar möjligheten att arbeta enligt 

Salamancadeklarationen, (där varje elev med olika förutsättningar för inlärning har rätt att 

begära anpassad undervisning, och där anpassad undervisning dessutom kan vara tid- och 

situationsbunden). Då får vi ett samhälle med större variationsbredd.  

 

9 Fortsatt forskning 

Vad är det som gör att dagens ordinarie skola fortfarande till stor del särskiljer oroliga och 

stökiga elever och inte anpassar miljön efter elevernas behov? Varför är det så många elever 

som misslyckas i skolan? På vilket sätt kan undervisningen och förhållningssättet mer gå i 

linje med den sociala modellen, där man utgår ifrån att skolans miljö har stor betydelse för 

elevers inlärning och välmående? Vilka är metoderna som måste användas för att en 

förändring ska kunna genomföras mot målet ”en skola för alla”? Är det så att detta kommer 
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att vara en vision för obestämd framtid, eller är ett förändringsarbete redan igång? Det vore 

intressant med en fortsatt forskning där man intervjuar rektorer och politiker för att se om och 

i så fall hur de anser att skolan ska förändras, samt vilka medel och metoder som måste till för 

att göra detta möjligt. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1) Vilken utbildning har du i grunden? 

 

2) Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

 

3) Arbetar den här skolan efter någon särskild pedagogisk inriktning?  

 

4) Vilka elever är det som är stökiga och oroliga? 

 

5) Hur och när visar sig oro och stökighet hos eleverna vanligtvis enligt dig?  

 

6) Vad säger dina kolleger om stökiga och oroliga barn?  

 

7) Hur arbetar skolan med elever som upplevs oroliga och stökiga?  

 

8) Vilka arbetsmetoder anser du skulle vara de bästa för dessa e lever? 

 

9) På vilket sätt hjälper specialpedagogiska insatser de oroliga och stökiga eleverna?  

 

10) Hur kan undervisningen och det specialpedagogiska arbetet utvecklas?  

 

11) Berätta om några tillfällen där du känt att du kunnat hjälpa barn som är oroliga o ch  

stökiga?  

 

12) Beskriv hur samarbetet med föräldrarna ser ut.  

 

13) Berätta om samarbete med övriga instanser.  

(När tas kontakt och med vilka?) 
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Bilaga 2 

Brev 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna-Lena Löf och Susanne Karlsson. Vi läser en förberedande kurs i 
specialpedagogik, 30 p, på Stockholms universitet under vårterminen 2009.  
Det är nu dags att skriva vår C-uppsats som ska handla om elever som anses 

vara oroliga och stökiga i klassen. Som en del i vår uppsats kommer vi att göra 
ett antal intervjuer enligt den kvalitativa metoden. Vi har tänkt intervjua 

specialpedagoger verksamma inom grundskolan och grundsärskolan och skulle 
uppskatta om vi kunde få ta del av dina tankar och erfarenheter kring barn som 

av olika anledningar anses vara oroliga och stökiga 
 

Intervjufrågorna berör följande ämnesområden: 

 Din utbildning och erfarenhet.  

 Ditt förhållningssätt och synen på dessa elever 

 Arbetsmetoder kring ”oroliga och stökiga” elever. 

 Möjligheterna i arbetet.  

 När det är svårt att vara pedagog för dessa elever. 

 

Alla intervjuer kommer att bandas och transkriberas. 
Innehållet kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Vi är tacksamma för din medverkan! 
 

Har du några frågor eller funderingar ring: 
 
Anna-Lena Löf tfn  

Susanne Karlsson tfn  
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